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ĮNINKĄS
Per keletą metų lietuvių 

tremtinių vaikučiai Euro
poje, karo audros blaško
mi, tarytum, drebulės la
pai vėtroje, varge ir netik- 
rovėje gyvendami, turėjo 
nutraukti savo mokslus, 
palikti namus ir bastytis iš 
valstybės į valstybę, ieško
dami saugumo, ramybės ir 
progos toliau tęsti mokslą 
ir ruoštis gyvenimui ir a- 
teičiai.

Stovyklose susitelkę lie
tuviai, Vokietijoje, Austri
joje, Danijoje, Prancūzi
joje ir kitur, pirmiausia 
pasirūpino steigti mokyk
las savo vaikučiams ir vai
kų darželius mažiesiems. 
Tai nelengvas darbas, y- 
pač kai tos valstybės, ku
riose juos karo audra pali
ko, pačios labai iš lėto ky
la iš pelenų ir griuvėsių.

Kaip pavyzdį, kaip šian
dien skursta lietuvių jau
nimas Europoje, čia pa
duosime BALF pirmininko 
kun. dr. Končiaus pareiš
kimą apie tremtinių mo
kyklas: “Pradinės mokyk
los ir gimnazijos veikia. 
Kadangi patalpų neturi, 
tai klasės išblaškytos po 
privačius namus. Paišelių 
neturi, nei plunksnakočių: 
mačiau,. kad 10 vaikučių 
turi tik vieną paišelį; kai 
vienas greit užsirašo, tuoj 
paduoda kitam ir tt.

BALF’o vadovybė krei
pėsi į lietuvių katalikų pa
rapijų mokyklų seseles 
mokytojas ir moksleivius, 
prašydama jų per mokyk
las parinkti paišeliu, krei
dos, sąsiuvinių ir kitų mo
kyklos reikmenų savo 
broliukams ir sesutėms už
sienyje. Turime vilties, 
kad šis lietuvių moksleivių 
pagalbos šauksmas rasi 
pritarimo ne tik lietuvių 
mokytojų ir mokinių tar
pe, bet taip pat plačioje A- 
merikos lietuvių visuome
nėje. Suaukotus mokyk
loms ir mokiniams daik
tus, prašome neatidėlio
jant siųsti į mūsų sandėlį, 
pažymint ant dėžės ar ry
šulio: “School Supplies”.

Lietuvių tremtinių vai
kučiai Europoje už tas do
vanas bus jums labai dė
kingi.
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Radfo Tinklinė* Stotis Gavo 
Stambias Pajamas

Federalė Komvnikaciios 
Komisiįa praneša, -kad 
“keturios didž«osios tink
linės” radio kompanijos, 
būtent, National, Colum- 
bia. Mutual ir American 
1945 metais gavo už skel
bimus $12S.523.000.

Taigi F. K. K. narys sa
ko, kad tos kompanijos 
gali skirti daugiau radio 
laiko visuomenės naudai. I

Prie tinklinių radio sto
čių 1945 m. prisidėjo dar 
22 radio stotys.

Lenkiia Sunkinusiai Palies 
ta,SakoHoover
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Vienuolyno Rėmėjų Seimas

Įkurtas Fondas

Seimui vadovavo Rėmė-

Colorados kaimelyj

i
t

Varšuva, Lenkija, bal. 1 
Herbert Hoover, Jung. 
Valstybių maisto adminis
tratorius, kuris dabar lan
kosi Europoje ir tyrinėja 
maisto padėtį, sako, kad 
Lenkija yra blogiausioj 
padėtyj. Jis sako, kad yra 
5,000 vaikų, kurie dėl mai-i 
sto trūkumo nėra pilnai! Athens, Graikija, bal. 1 tų spauda ir taipgi Rusi-! 
normalūs. — Vakar Graikijoje įvyko jai pataikaujanti spauda

Herbert Hoover iš Var-’ rinkimai. Pirmieji davi- teigė, kad Graikijoje rin- 
šuvos i 
Suomiją.

Kun. Michael de Angelus, apsigyvenęs mažame
da .'g ausiai savo laiko pašvenčia tapybai. Jis daug religinių paveikslų 
sukūrė, kurie randasi įvairiose bažnyčiose. Šiuo kartu jis piešia “Kristus 
ir Vaikučiai”.

RINKIMAI GRAIKIJOJE
I

. I

Prancūziiai Reikia
17 Rili jonų

FTVE CENTS.

Dalyvavo Apie 2
Senelių Prieglaudos Statybai- 

Parengimas Birželio 9
Sekmadienį, kovo 31 d., Nukryžiuoto Jėzaus Vie- 

Šv. Petro lietuvių parapi- nuolyno viršininkė, sveiko
joj, So. Bostone, įvyko Nu- no seimą ir skaitė paskai- 
kryžiuotojo Jėzaus Vie- tą. Taipgi sveikino seimą 
nuolyno Rėmėjų pirmas ir skaitė paskaitą kun. Pr. 
seimas. Pradėtas ir baig- Juškaitis. Vienuolvno į- 
tas iškilmingomis pamal- kūrėjas, Tėvas Alfonsas 
domis. Dalyvavo apie 200 Maria kalbėjo apie suma- 
atstovų, svečių ir viešnių, nymą tokį vienuolyną į-

Seimui vadovavo Rėmė- kūrti, jo pradžią, sveikino 
jų centro valdyba, kurios “j”* lr linkėjo geriausių 
pirmininku yra kun. Pra- ate‘tles darbuose,
nas M. Juras, LDS Centro VedeJ«f ku"-.Prx'M'
pirmininkas. ’ i1?8 pakvi®tė sky’

•nų valdybų narius rapor- 
Seimą sveikino ir jį lai- tuoti apie veiklą kolonijo- 

mino J. E. arkivyskupas ge. Paaiškėjo, kad skyriai 
auga nariais ir rodo didelį 

kuriame taip pat pasiryžimą darbuotis.

BALF skyriai ir koope
ruojančios organizacijos 
vasario mėn. užsakė 4,300 
spalvotų atvirukų, kuriuos 
platina pramogose.

Prezidentas Užgyrė Byrnes 
Politika Irano Reikalu

Richard J. Cushing, D. D., 
laišku, I ‘ 
pageidavo, kad Seselės ko-j jęutarta ruošti parengi- 
greičiausia Įkurtų fondą mą _ gegužinę birieUo 9

jrt Hoover is Var- nuomai, r-nuucji uavi- teige, aaa ^rmKijoje nu- v. - bai^pa^^nažadėjo^pa- 1’ Brockt°ne- Ikurtas fon"
išvyko į Helsinkį, i niai rodo, kad visa daugu- kimai bus visai nesekmin- Prancūzijos atstovas Leon p _ P nasižadėio das senellų prieglaudos

y 1 4 i--------  ---- ----------- •-* i— • ----• • •—--- kuris veda derybas jaĮPlP pasizaaejo statybai ir padaryta graži
Kaip žinoma, boikotuoja. Tačiau pirmie- su Jung. Valstybių vai- °n erenci
ir jų pakelei- ji daviniai parodė ką kitą, džia, kad gauti paskolą, J J y

ma yra nusistatę prieš ko- gi, nes kairieji juosius 
imunistus.
i komunistai
'viai,
i Maskvos, j_
• tavo rinkimus.
i sa dauguma piliečių

kad nuo balan- Pa,lse komunistų ir

Sumažino Maisto Kiekius 
J. V. Zonoje

Berlynas, Vokietija —
Leit. gen. Lucius D. Clary 
pranešė, L__ ____ _____
džio 1 d. vokiečiams Jung. 
Valstybių zonoje maisto 
kiekiai sumažinti 1
1,500 kalorijų į dieną iki ir Prancūzijos komisijos.
1,275. Į Rusija taip pat buvo kvie-

Britų ir prancūzų zonose sta atsiųsti komisiją, bet 
padaryta dar daugiau su-j ji atsisakė tai padaryti, 
mažinimų. ]------------------------------

gavę inspiracijų iš Graikijos premieras pa
griežtai boiko- reiškė spaudai, kad Angli- 

. Tačiau vi- jos kariuomenė neturėtų 
ne- išsitraukti tuojau iš Grai- 
ėjo kijos. Ji reikalinga ir po

balsuoti.
Graikų balsavimus sekė

Washington, D. C.

Blum, kuris veda derybas ^oą-
pradžia.

{ Seimas buvo tikrai sek- 
pareiškė, kad Prancūzijai i Sveikinimo kalbas paša- mingas ir už tai priklauso 
reikalinga apie 17 bilijonų kė vietinis kleb. kun. Pr. garbė jo rengėjams ir cen- 
dolerių to krašto atstaty- Virmauskis, kun. Jonas S. tro valdybai. Seimo rengi
mui. Švagždys, kun. Dr. K. Ur- mo komisijos pirmininku

Prancūzija turi impor- bonavičiua’ kun- At Abra- buvo kun. Al. Abračins-
rinkimų tvarkai palaikyti. tuoti įvairių reikmenų ka- 

žT bilijonų^dole-ro nuterioto krašto atsta-
* • vl uz 
rių iš įvairių kraštų ir už 
5 bilijonus dolerių iš Jung-į 

1 tinių Valstybių. 
Maskva, bal. 1 — Raudo- Hudson. Mass.

Prieš rinkimus koinunis- nujų valdžios laikraštis 
-------------------------------  “Pravda” aiškina savo

SUKILO VOKIEČIAI NACIAI
PRIEŠ ALIJANTŲ i gurno tarybos susirinkime

KARIUOMENĘ
Frankfurt, Vokietija, — 

Bal. 1 — Vokietijos naciai 
fanatikai sukilo prieš ali- 
jantų karo administraciją. 
Amerikos ir Britų kariuo
menė susekė nacių sąmok
slą požemyj ir areštavo a- 
pie 1000 buvusių Hitlerio 
pasekėjų.

Amerikiečiai ir britai 
padarė kratas vokiečių na
cių požemiuose ir suardė 
jų planus atstatyti nacių 
Vokietiją. Sakoma, kad 
nacių sąmokslas yra pa
siekęs ir rusų zoną.

nuo Jung. Valstybių, Anglijos BerefltaHnOOS Kalbos InM k““* 
iltį ir Pronmi^ima Ironucimc * f* t at a ilU IS

Klausimu, Sako Pravda

A. Peldžius ir A. F. bėjo kleb. kun. Pr. Vir* 
jmauskas, publikacijos ko- 

Motinėlė Bonaventūra, misijos pirmininkas.

LDS SEIMAS

1UNO PAREIKALAVO ATSAKY
MŲ B MASKVOS IR 

TEHERANO
I

LDS Centro valdyba, at- Pittsburgh, Pa., bal. 1— lis rusas, J. V. armijos 
l ir kaltinamas

Washington, D. C. —
Prezidentas Truman pa
reiškė spąudos atstovams, 
kad jis pilnai užgiria vals
tybės sekretoriaus Byrnes 
politiką Irano reikalu.

UNO Saugos Taryba Ir 
Lietuva

iškeltas ginčų skundas ir sizvelgdama į Garbės na- oficialiai 400,000 anglia- samdinys, „
rio, kun. J. Valantiejaus kasįų, išsibaigus sutarties šnipinėjimu apie ką tik 
kvietimą pereitų metų sei- (iaįkuj vidunaktį, iš sek- nusileidusius lėktuvus.
me, kreipėsi į kun. J. Va- majienįo į pirmadienį, iš-; Pas areštuotąjį rasta 
lantiejų, kad paskirtų šių ėj0 į streiką.
metų seimui laiką. Dide-, p^bos ____ *
lioje parapijoje, koki yra Tačiau neatrodo, kad kom-Į 
Šv. Juozapo lietuvių para-' panįjos taįp greįĮ priims 
pija, Waterbury, Conn., darbininkų reikalavimus, 
nelengva surasti atitinka- streikas gali nusitęsti ma-

kalbos prieš sovietų Rusi- 
__ i ją yra visai bereikalingos.

į Tas laikraštis sako, kad 
raudonoji armija išsitrau
kia iš Irano. Gal ir išsi
traukia?! Bet jeigu Irano 

— valdžia nebūtų kėlusi 
policija padarė skundo prieš Rusiją, tai 

visai pasmaugus dienas tačiau kun J >>~-npnriklan«znmvhp 7, . ai“nas’ Laciaui_ un-_ “" ziausia dešimt dienų. Dėl nepriklausomybę. v.Unt...™ namde tiek minkštųjų anglil} trūkumo 
£ rt LDs““^‘imui’“sįkmadi^'P“en° dirbtuvėse sumaži- 

nį, birželio 23 ir pirmadie-j 
nį, birželio 24 dd.

Nuoširdžiai kviečiame: 
LDS apskričius ir kuopas 
iš anksto ruoštis į seimą.) 
Sudarykite galimybę, kad 
1_______ _L__ ____
pos būtų atstovaujamos tyrimo štabo narys pra- 
seime. Kiekvienas apskri- neša., kad areštuotas civi- 
tys gali siųsti po du atsto- 

Kai kas sako, kad Rusi- Yu’.° kiekviena kuopa ga-;
jos agentai sukurstę kur- B siusti po vieną atstovą: 
dų sukilimą Irane. Jeigu nuo kiekvienų dešimties į 

raudonieji su nariM- Tačiau ir mažiausia

kvietimą pereitų metų sei- ilaikui vidunaktį

Žydu Stovykloje *

Stuttgart, Vokietija
Vokiečių į 
kratą žydų stovykloje. Po- jį būtų 
licija įtarė žydus juodąja Irano• v • m -• • n®priklausomybę. Valantiejus parodė tieknn - Tačiau ir dabar dar nega- daug nuoširdu£,o ir pasky.

400,000 Angliakasių Negrįžo

mo ženklelių. ,
Kratos metu kilo riau-džiams- nes Jie vien^ sako> 

šės. Vienas išvietintas žy- ° k^ daro.
das nušautas, penki su-' Kaikurie Londono ob- 
žeisti. Taipgi vienas ame- servatoriai teigia, kad 
rikietis kareivis ir keli vo- Maskva greičiausia neat- 
kiečiai sužeisti. įsakys i UNO saugumos

tarybos reikalavimą duo- 
(ti smulkmeniškas infor- 
i macijas apie pasitarimus 
•ir susitarimus tarp tų a- 
biejų kraštų.

darbą.

{slapti armijos dokumentai 
tebevedamos, apie aviacijos įrengimus.

Areštavo bar Viena 
Rusijos Šnipę

Shanghai, Kinija — A- 
visi apskričiai ir visos kuo- merikos • karo kriminalistų

I

New York, bal. 1—Jung-.kariuomenės ir aliejaus taip, tai raudonieji su nariU-Tačiau ir mažiausia 
tinių Tautų Organizacijos'produkcijos teisių. Mas-kurdų pagalba nori sunai-. kuo.Pa, neturinti dešimties 
saugumo taryba nutarė ir'kva ir Teheranas tai turi kinti Irano nepriklauso-1 narių, gali siųsti vieną at- 
be sovietų Rusijos delega-'padaryti iki trečiadienio,' - <
ei jos išklausyti Irano dele-'. balandžio 3 d., kada vėl su-

mybę.
Washington, D. C. kovo

26 d., 1946 — LAIC paty
rė, kad Lietuvos Pasiunti
nys Vašingtone per Vals
tybės Departamentą pa
reiškęs Saugos Tarybai 
pasisekimo linkėjimus.

proga, plačiai išdėstė Lie-1 ir Teherano valdžios duo-itas Gromyko negrįžo į ta- sija. 
tUVOS aspiracijas. Em-vhai cmnlVrYinničVd IoucMv.inVima Tnbo

gato paaiškinimų apie so- sirinks taryba posėdžiau- gSnKa Miitraiibi lUntkr- 
vietų Rusijos - Irano de-'tų. f “
rybas ir skundos prieš so
vietus.

Su RusijaIrano delegatas Ala pla-: 
čiai kalbėjo apie ginčą su 
sovietais ir atsakinėjo į i

J. T. O. (UNO) taryba'klausimus. j—,— _____ _______
pareikalavo, kad Maskvos Sovietų Rusijos delega-konomines derybas su Ru- 

uju ,x__ z-.---- Tačiau ji priėmė so-'
tų tarybai smulkmenišką Į ry bos susirinkimą. Toks vietų Rusijos pasižadėji- 
raportą apie derybas ir yra Maskvos 1

Chungking, Kinija —Ki
lni jos valdžia nutraukė e-

Motinos meilė brangesnė susitarimus, jeigu jau yra mas ir jis turi klausyti jos iš Mandžūrijos iki balan- 
už auksą. padaryta, dėl ištraukimo įsakymų.

Vice-Preiideitfu
Atlantic City, N. J. — R. 

J. Thomas, buvęs United 
Aųtomobile VVorkers — 
CIO prezidentu, pralaimė
jęs rinkimus į prezidentus, 
išrinktas vice - prezidentu.

Kaip žinoma, tos unijos 
prezidentu išrinktas Wal- 
ter P. Reuther, kurį prieš 
rinkimus smarkiai puolė 
komunistai ir visi komu
nistų pakeleiviai.

Raudonieji įmokėjo Pilnai Savo 
Dalj Jungtinių Tautų 

Organizadjaistovą.
Atstovai turi turėti ap

skričių ir kuopų valdybų į- 
galiojimus, būtent, su New York, bal. 1 — So- Rusija yra pirmoji iš 51 
Dvasios Vado, Pirmininko vietų Rusija, kurios atsto- tautos, sumokėjusi pilnai 
ir Raštininko parašais, vas išėjo iš Jungtinių Tau- savo dalį. Iš to galima su- 
Centro Valdybos ir orga- tų Organizacijos (UNO) prasti, kad Rusija neišsi- 
nizacijos Garbės nariai ir saugumo tarybos susirin- trauks iš Jungtinių Tautų 
be įgaliojimų gali dalyvau- kimo, pralaimėjęs reika- 
ti seime ir jame turi lygias lavimą atidėti Irano bylą 
teises su visais kitais įga- iki balandžio 10 d., sumo-

Organizacijos. Komunis
tai yra įsitikinę, kad pini-

nusistaty- mus ištraukti kariuomenę liotais apskričių ir kuopų kėjo pilnai savo dalį, bū- 8a* kalba garsiau už ką ki-

Idžio 30 d.
atstovais. ' ’|tent, $1,723,000 tos orga- tą šiais laikais. Ateitis pa-

LDS Centro Valdyba, nizacijos išlaikymui. ‘rodys.
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ALT Akcija Tremtiniams Gnti
2P4»»tNtNKAS

Medžiotojas Robert W. Donley, Garden Val- 
ley, Ida., parodo dalį savo nukautų aukų.—cou- 
gar, kurių jis užmušė 16 ir šešias abejotinas. Jis 
gavo pirmą dovaną $100 ir $50. valstybinio prie
do.

velkiama* Amerikos ’Lietu- 
vių Taryba nutarė Wash- 
ingtonan siųsti savo įga
liotinį, kuris sausio 24-26 
d.d. turėjo eilę pasimaty
mų su atsakingais Valsty
bės ir Karo Departamento 
pareigūnais. Ta proga 
ALT buvo įteikusi atitin-' 
kamus memorandumus.1 
Tarp kitko, buvo primintas 
ir NANA (North Ameri
can Newspaper Alliance) 

1 korespondento L. S. B.

I

New York (LAIC)—Nuoišystę: esą. 'diplomatinių
----- i metų spaliu mene-’siu ogsnių Washi:igtone” 

pasire-į 
JAV ir Anglija

pernai 
šio prasidėjo kaip ir siste- informacij o m i s 
minga šmeižtų kompanija miant, 
prieš tremtinius iš Balti- šiais metais pripažins Bal- 
jos valstybių. Šis šmeižtų tijos valstybių įkorpora- 
vajus ėjo iš dviejų šalti- vimą Rusijon. Šią žinią ant 
nių: J rytdienos

(1) korespondentų pra- STARS AND STRIPES,— 
nešimai iš Frankfurto, ne- net be posmų, kurie AP 
va pasiremiant neįvardin- korespondencijoje buvo Shapiro vasario 4 d. pra- 
tais “informuotais šalti-palankūs Baltijos valsty- nešimas iš Wiesbaden. Tas 
niais” arba “vietos parei- bėms. — sykiu su AP ži- 
gūnų tvirtinimais’’, ir nia iš Frankfurto: “J. V.

(2) spaudos agentūrų lokalizuoja nacius - baltie- 
pranešimai iš Washingto- čius DP stovyklose”. Se
no, netgi DANA spaudos kančią dieną šį šmeižtą 
tarnybos vardu, vokiečių pakartojo iš \Vashingtono. 
kalba ir okupuotos Vokie- NANA agentūra, kuri ap- 
tijos žmonėms skiriamu.

ŠMEIŽTŲ TRUMPA 
ISTORIJA

Pirmoji kregždė, greta 
N. Y. POST korespondento 
pranešimo, buvo N. Y. 
TIMES korespond e n t o 
Drew Middleton korespon
dencija. Abiejų turinys bu
vo apytikriai vienodas ir 
rėmėsi “autoritetingais” 
šaltiniais. Abu kalbėjo a- 
pie fašistišką organizaciją 
“Saulis”, kurią “vokiečiai 
sukūrė Baltijos kraštams 
nukariauti”. Abudu kalbė
jo apie baltiečių policiją, 
kuri tremtinių stovyklose 
neva suorganizuota “Ges
tapo” pamatais. Netrukus, 
šmeižtų vajų perėmė ‘PM’ 
ir jam panašūs laikraščiai. 
Nors kompetetinių karo 
įstaigų tyrinėjimas dar 
nebuvo ir pradėtas, bet 
šmeižikai jau citavo “balto

BENDROJO AMERIKOS 
LIETUVIŲ ŠALPOS 

FONDO SKYRIAIES

įsidėjo THE

tarnauja vokiečių kalba 
Įleidžiamus laikraščius Vo- 
; kietijoje.

NANA pranešimas tvir
tino esąs paremtas “oficia
liu Amerikos Karinės Vy
riausybės komunikatu” 
kuris primeta, kad “di 
džiuma Baltijos kraštų at- 
bėgėlių atbėgo Vokietijon 
savo noru ir ligi šios die
nos dar nepagijo iš savo 
nacionalsocialistinių sim
patijų” ir kad “tie patys; 
baltiečiai pabėgėliai yra Į 
atsakingi už didesnę dalį 
nusikaltimų anksčiau pri
mestų kitų tautybių depor
tuotiems”. To pasekmėje 
girdi, “ateityje jų stovyk
los bus saugojamos gin
kluotų sargybų, kad nie
kas be leidimo negalėtų iš 
jų išeiti”.

Šie nepamatuoti kaltini
mai, neva išeinantieji iš

v •

korespondentas tarp kitko 
rašė: “Savo išauklėjimu ir 
elgesiu, beveik visu 100 (< 
baltiečiai yra priešingi ru
sams jie darosi. Kaikurie 
yra stačiai nepagydomai. 
nusiteikę prieš Sovietus J 
ir, jiems namon grįžus, jie' 
be abejo sudarytų neramų; 
elementą savo kraštuose, i 
Didžiumą, bet gi, sudaro 
valstiečiai, kurie iš prigim
ties yra nepolitikai ir ku
rie tapo nacių ir savo 

j draugų propagandos auko-Į 
! mis. Tinkamą perauklėji- 
mo programą sudarius, jie: 
įgali būti pagydyti iš da-: 
bartinės jų beviltiškos kla- Į 
sifikacijos, kaipo “vargiai; 
repatrijuotini”.

Niekas neginčija jiems. 
teisės tikėti, tautinės ne
priklausomybės, bet gi jų 
naįviška nuovoka, būk vi-i 
si rusai yra nepataisomi chae Val yLa' 
žmogžudžiai, reikalauja •

I

i O' * i ■i’k W.G ■f ■ .<• -'UI•" UiW J

Bendrasis Amerikos Lie-,setts — 14, Michigan — 1, 
tuvių Šalpos Fondas, 19 įMissouri — 1, Nebraska — 
West 44th St., New York, T, New Hampshire — 1, 
18, N. Y., kuris rūpinasi New Jersey — 13, New 
nuo karo nukentėjusių lie-York —.20, Ohio — 
tuvių šelpimu visuose kra- Pennsylvania — 16, Rhode 
štuose, turi savo sandėlį Island — 1, West Virginia 
101 Grand Street, Brook- — 1, Wisconsin — 3, Cana- 
lyn 11, N. Y. Fondo veikla da — 1.
apima ne tik Jungtinių A-| Turįnt mintyje darbo di- 
merikos Valstybių terito-'dumą ir būtinumą, nau- 
riją, bet taip pat Kanadą. skyrįų steigimas ir vei- 
Iki 1946 m. kovo 1 d. Fon-jkjangjų padidinimas ir sū
dąs turėjo 117 skyrių, ku- stiprinimas yra šiais me
ne valstybėmis pasidalina tais būtinai reikaiingas.

2 j Daugiau BALF skyrių ga
lėtų būti Illinois valstybė
je, Connecticut, Maryland 
ir net Pennsylvanijoje ir 
bent vienas skyrius turėtų 
būti įteigtas District of 
Columbia.

J BALF skyrių organi
zavimo darbą kviečiami 
geraširdžiai lietuviai, ku
rie supranta šalpos darbo 

šiuo metu, 
i lietuvių 

Šaulių Sąjunga gimė 1919 kenčia sunkų vargą ir 
meteis, kovoje prieš ber- skurdą visame pasaulyje, 
montininkus ir von der Stiprūs, veiklūs, gerai or- 
Goltzo gaujas. Ligi pat ganizuoti ir savo darbą į- 
sovietinės okupacijos LŠS vertiną BALF skyriai yra 
buvo apolitinė, nepartinė Bendrojo Amerikos Lietu- 
ir netikybinė organizacija. Šalpos Fondo pagrin- 
Jos nariais galėjo tapti vi- das! 
si dori vyrai ir moterys. -----------
LŠS buvo karinio paren- 1000 MEGSTINUKŲ LIE- 
giamojo ir potarnybinio 
lavinimo organizacija. Ka
rinis mokymas buvo tiesio
ginėje Krašto Apsaugos 
Ministerijos žinioje, gi 
kultūrinėje veikloje tai 
buvo grynai demokratinė 
piliečių organizacija, kuri 
rinkiminiu būdu savaran
kiškai tvarkėsi. Tautu Sa- 
jungos metraščiuose. LŠS, *° lai™ Capitaine 
panašiai kaip ir Latvijos Lacoley.

i BALF SKYRIŲ VALDY
BŲ RINKIMAI

Iki šiol jau beveik visi

į sekančiai: California - 
skyriai, Connecticut — 
Illinois
Iowa — 1, Maine — 2, Ma- 
ryland — 1, Massachu-

u,
- 18, Indiana — 3,

nemini apie šaulius ir ne
atsako į ALT memorandu
mą tuo reikalu įsakmiai 
pastatytus klausimus. Tik
riausiai šis reikalas vis 
dar tiriamas.

Tarp kitko, ALT buvo reikalingumą, _ 
pranešusi, kad Lietuvos kai tūkstančiai

v •

4,

Dr. Pius Grigaitis and Mr. Mi- tionality cannot be released at 
reąuesting a present. You may be assured 

i statement of the policy of theĮ that such prisoners of war have 
: United Statės Government with ■ been and shall continue to be 
j respect to the care and repatria-' treated in accordance with the 
tion of Baltic displaced persons Į Treaty of the Geneva Conven- 
įin the United Statės zone of oc-tion, to which this Government 

jis a party.
For your further information, 

those persons formerly resident 
in the Baltic Statės, who accept-

i pataisymo”.
JAV. VYRIAUSYBES

ATSAKYMAS
Kovo 1 d. Valstybės De- cupation in Germany, 

partamentas į patiektus; por yOUr information it may 
memorandumus r4’“ 
raštu.

i dama padėką UZ ALT SU- repatriated to their countries transfer in 1939, 1940, and 
įteiktus duomenis, praneša:
DEPARTMENT OF STATĖ

MASHINGTON <
March 1,1946

atsakė b6 stated that Estonians, Lat-
Vyriausybe, reikš- vians and Lithuanians are not

fašistų” stiprumą nuošim-J^V karo būstinių ir šklei-
ciais. i džiauti vyriausybės knn.!

Netrukus po to, JAV ka- troliuojamos spaudos
riški pareigūnai ėmė lan- _ ___ *__ ‘
kytis baltiečių stovyklose. suprantamo pasipik-
Kai kur visi vyriškiai, nuo tinimo, ' -
15 ligi 75 metų amžiaus,1 
buvo surikiuoti lauke ir 
pusiau nurėdyti, apžiūromi 
po pažastimis ieškant “SS 
ženklų” (tattoo). Spalių
18 d. VVunsiedel’y, 22 lietu-, w
viai buvo išvaryti iš stovy- k“e7ėtai“"die^ų“'praėjus'^o ... _ .

------------------------  . stovyklos tikrintai at?ng. a S“ ■.?.u

-----  r Į džiami vyriausybės kon- 
Netrukus po to, JAV ka- troliuojamos spaudos a- 

riški pareigūnai ėmė lan- gentūros kaip NANA, su-' 
kytis baltiečių stovyklose, aunrantamn nnstinilr.

demoralizacijos, 
baimės ir netikrumo trem- T . ,. . . - ; In replv refer totimų tarpe taip pat rūpės-, 
CIO amerikiečių - gimimų, ^7.
tarpe. Vienas tremtinys ® .
rase: “Šie biaurus kaltim-L, . ... x x o - * tt - ,
mai buvo paskleisti vos Februi'7 “• 1946' wlth *» «« 8°™* Lmon only

: of origin against their will. Such 
persons are not included under 
the directivei conceming re
patriation applicabie to Soviet 

į citizens under the provisions of 
Į the Yalta agreement.
Į It is the policy of the United' 
i Statės Government to repatr-

1941 to Germany or German- 
occupied territory pursuant to 
agreements with the German 
Government are thereby consi- 
dered as German citizens.

Sincerely yours 
George L. Warren 

Adviser on Refugees and 
Displaced Persons.

to various news reports eman-' those persons who fell within Mn Leonard Simutis,

klos, kaipo tariamieji “vo-
— dalimi kilę iš[per kurį tikrinimą mes. 

Krašto arbaĮprįsįkjausėme gražių žo-
kiečiai”
Klaipėdos _ ___
1944 metais tarnavę lietu- ‘džių’apie’mūsų^pavyzdin- 
viškuose savisaugos dali-į elgesį ir mūsų švietimo 
niuose. Spalių 30 d. Eichs-)beį kultūrinės veiklos stan- 
taedte, po sovietinių rePa* dartus”. Aišku buvo, kad 
triacijos pareigūnų atsi-'bent tų šmeižtų daiis turė- 
lankymo, buvo suimta 30jjo praeiti pro oficiaių koš. 
lietuvių po trijų dienų, tuvą: kas nors, kur-nors 
be tardymo, visi 30 buvo j-uos pranešimus turėjo už- 
paleisti. Kartu buvo pa- girti, nes okupuotai Vokie- 
leisti suimtieji estai ir lat-Į tijai skirta spauda yra 
viai. išskyrus 8 latvius,i kontroliuojaraa.
kuriuos kaž kur išvežė. i .vrui

Š. m. sausio 2 d. Associa-i ALT AKCIJĄ
ted Press paskelbė prana-i Susidariusios padėties

Kovo 19, 1946
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 
Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS 
ŠV. ANTANO GARBEI 

13-kos Antradienių 
Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—12 d. 
ŠV. ANTANO NOVENĄ.

Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 AM — Iškilmingos Šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatę to 

švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

s V. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Šv. Komunijoje ir šv. Mi
šiose. kad per šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos! 
laiisvčs Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei lactutai! 

Ir — Padėkoti Dievui I ž Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERSMount SL Francis Greene, Maine,

President 
shington describing Baltic dis- ■ reached with the Soviet Gov-I The Lithuanian American 
placed persons as Nazis, pro- emment in February 1945 at 
Nazis. or war criminals. The in- “ " 
formation presented in your let
ter and the expression of your 
views appreciated. 
Obviously, the Department of 
Statė cannot assume responsibi- 
lity for news reports emanating 
from sources outside its control, 
such as unnamed diplomatic 
sources at Washington and 
sources at the Frankfort head- 
ųuarters of the military, de- 
scribed as “well informed" orjl, 1939 and who

i “unnamed authorities” at 
Frankfort. The policies of the 
United Statės government with 
respect to Baltic displaced per- 

jsons have been made known on 
many occasions and have been 

Isummarized particularly in a 
Į recent reply to a letter from the 
Lithuanian American Council, 
Incorporated ,a copy of which 

'is enclosed.
Sincerely yours 

For the Secretary of Statė 
(signed) George L. Warren 
Adviser on Refugees and 

Displaced Persons.

Council, Incorporated.
Yalta providing for the mutual 1^39 South Halted Street,

v •

das!

TUVIŲ VAIKAMS
Šiomis dienomis iš New 

Yorko išsiunčiama 1,030 
svarų vilnonių megstinu- 
kų lietuvių tremtinių vai
kams. Šie megstinukai pri
taikyti vaikams nuo 5 iki 
12 m. amžiaus.

1 Siuntinys iš New Yor-

Enclosure
Letter to the Lithuanian 
American Council, Ine.
Mr. Constantine R. Jurgela. 

Director
Lithuanian American 

Information Center
233 Broadway,

New York 7, N. Y.

March 1. 1946
In reply refer to
A-C/R 800. 4016 DP/2-846
My Dear Mr. Simutis:

I have received your letter of 
February 8, 1946. signed also by

repatriation of all Soviet eiti- Chicago 8, Illinois. 
zens liberated by the American 
armed forces and of all Ameri
can citizens liberated by the 
Soviet armed forces. The Unit
ed Statės Government considers 
that only those persons are 
covered by the above - mentio- 
ned agreement who were both 
citizens of and actually within 
the Soviet Union on September 

į i, 1939 and wno come within 
the following categories:

(1) were captured in German
i uniforms;

(2) were members of Soviet
i armed forces on or after June 
i 22, 1941 and were not subse- 
i ųuently discharged therefrom; 
: (3) on the basis of reasonable
, evidence have been found to be 
i collaborators with the enemy,

having voluntarily rendered aid 
and comfort to the enemy.

Other persons of Russian ori- 
gin are not being repatriated 
uniess they so desire.

This Government is cognizant 
of and has given through con- 
sideration to the situation of 
enemy prisoners of war of Es- 
tonian, Latvian and Lithuanian 
nationality. Prisoners of war 
held by this Government are 
released from intemment only, 
upon the reųuest of an Allied 
Government certifying that 
each individual prisoner of war 
is a subject of that government 
and reųuested his release for 
purposes of sei ving in its armed' 
forces. In the circumstances, 
therefore, prisoners of war of. —
Lithuanian, I^atvian and Esto-1 Taip pat Valstybės De- 
nian, Latvian and Estonian na- partamento raštas nieko

Šis raštas ir dar kartą 
patvirtina atsakingų U. S. 
pareigūnų keliais atvejais i 
padarytus pareiškimus, 
kad Jaltos susitarimas lie
čia vien tuos asmenis, ku
rie buvo Sovietų piliečiais 
ir faktinai Sovietų Sąjun
goje gyveno pirmąją karo 
veiksmų dieną, t. y. 1939 
m. rugsėjo 1 d. Sovietų pi
lietybės ir faktino gyveni
mo Sovietijoje sąlyga yra 
pagrindinis požymis: Jal
toje aptartos trys katego
rijos (vokiečių kariuome
nės kariai, raudonarmie
čiai ir priešo bendradar
biai) nustatomos po to, kai 
asmenys bus atrinkti pa
gal tą pagrindinį požymį. 
Kaip žinome, Lietuva so
vietų buvo okupuota 1940 
m. birželio 15 d. Išeitų, kad 
Raudonojon Armijon mo
bilizuotieji lietuviai, vė
liau iš josios dezertavę, ne-i 
turėtų būt rusams išduo-’ 
darni, nes 1939 m. rugsėjo 
1 d. jie Sovietijoje negyve
no ir sovietijos 
nebuvo.

Į raudonąją 
buvo paimti 
Tuom tarpu lieka neaišku 
kaip bus traktuojami 
Klaipėdos krašto piliečiai. 

•Apie juos Valstybės De- 
. partamento raštai nieko 
nemini.

LIETUVOS ŠAULIAI

Aizsargi bei Estijos Kait-. 
seliit, buvo kasmet regis
truojami, kaipo ginkluotų 
pajėgų šaka ir karinio pa
rengimo organizacija. LŠS BALF skyriai turėjo savo 
atitiko mūsų National valdybų rinkimus. Daugu- 
Guard daliniams: kaip moję skyriuose pasiliko
kiekvienas National Guard tos pačios valdybos, kai 
narys didžiuojasi būti jos pereitais metais, su mažo- 
nariu, taip Lietuvos šau- mis išimtimis.
liai ir šaulės didžiuojasi Deja, dar nevisi skyriai 
būti LŠS nariu. j centrui prisiuntė žalius

Okupantai iš vietos pa- lakštus su valdybų narių 
naikino LŠS, o NKVD in- sąrašais ir informacijomis 
atrakcijose rusifikuojant apie duokles. Centras bus 
piliečius bei vykdant de-labai dėkingas, jeigu visi 
portacijas pirmoje vietoje skyriai tuos lakštus tuo- 
buvo įtraukti LŠS nariais, jau prisius.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Suritt&o ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių, 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

piliečiais

armiją jie 
neteisėtai.

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $................. ir prašau prisiųsti .......

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė.................—.............................

Gatve ..... —---------------------------------------

Miestas ir Valstija..........................-.......... .............

knyga(s)

r .»•
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publiahed every Tuesd&y aad Friday ezcept Holidaya such 
Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thankagivmg and Christmas

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOM
tetered m Mcond-claM matter SepL 12, 1916 at the po«t otttoe at Borto* 

Masa. under the Act of March 3,1870.
Lcceptance for maUing at apecial rate of poetas* provlded for in Sectlon 1109 

Act of October 8,1917. authoriied en July 12. 1918
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metama----------------84.0C
Vien* kart savaitėje metama— 82.00 
Užsieny metama ___________  85.00
Užsieny 1 kart aa-t*J metami 82JK

— Naktis viršum vandenyno.

BUBSCRIP^iON KATES:
Jomertic yearly___________84-00
Oomeatlc once per weelc yearly 82-00
forelgn yearly____________ 86.00
forel^n once per week yearly 82.80

DARBININKAS
•66 West Broadway, South Boston, Ka**

Telephone SOUth Boston 2680

t

Lietuviška dai
na Paryžiuj, septinto aukšto pastogėj. — Vidur- 
naktis didmiesty. — Romos gatvėse. — Pas Pijų 
XII. — Atsilankymai pas Romos lietuvius. — A- 
pie Madride ragautus lašinius ir Salazaro duo

tą vyno butelį. — Mia ragazza!

Rusija Pasaulio

man atlaikė mišias, o mes 
visi kelionės dalyviai, ne-' 
išskiriant nė protestonų,! 
dalyvavom pamaldose.

Airijoje kardinolus pasi
tiko prezidentas De Vale
rą. į

Dvvlika tūkstančiu my
lių lėktuvu, tai buvo kelio
nė, kurią atliko lietuvis 
Stasys Pieža, Herald A- 
merican redakcijos narys, 
drauge su kardinolais, jų 
palydovais ir reporteriais
skrisdamas per bekraštį j — Turėjau malonumo su 
Atlanto okeaną į Vatika-į juo kiek asmeniškai paši
ną.Pagaliau Rusija atsisėdo ant kaltinamųjų suolo. 

Stebėtinas tas pasaulio “teisingumas”. Kuomet bolše
vikai prarijo Lietuvą, Latviją ir Estiją ir šimtais trok
štančių kruvinųjų aukų ėmėsi naikinti tų tautų laisvę 
ir gyvybę; kuomet panašų likimą ji ruošia ar jau su
ruošė kitoms Europos valstybėms, — du buvusios Ru
sijos talkininkai, Anglija ir Amerika, paaimanavo, 
paapgailestavo, bet susitaikė su įvykusiu faktu ir ne- 
dvejotinai pareiškė, kad dėl išlaisvinimo Europos iš 
bolševikų vergovės nepradės naujo karo. Ir patį bol
ševikų jungą tik visai neseniai pradėjo jungu vadinti. 
Pirmiau rusų armijos okupacijas tik išlaisvi
nimu vadino ir smauglio reples bei Sovietų valdžią 
greta demokratijos statė. Bet laikai pakitėjo. Rusų 
Sovietai pradėjo kišti savo nosį į Graikiją, į Iraną, į 
Mandžūriją. Kas čia? Naujas hitlerizmas pasauliui 
gręsia ? Tiesiog patiems britams pastojama kelias į In
diją, nes užsimota paglemžti Iraną, greta kurio stovi 
Irakas — buvusi Mezopatamija, iš kurios vienon pusėn 
žygiuojant, pasiekiama Egiptas, kiton — ] 
kia draskoma britų imperija. Ar ne tą pat buvo užsi- v 
mojęs atsiekti Wilhelmas II ir Hitleris? Čia Britanija zvaigzdzijų, _o apačioje 
negali būti abejinga. Ji turi ginti savo imperijos ne-!_~ -v?- 7*7 ~
liečiamybę, ir dėlto Rusija atsisėdo ant kaltinamųjų!^13; neįžiūrimi. Paskndome 
suolo. Seniai jai ta vieta priklausė už laužymą sutar-.kokias penkias mylias virs 
čių, šnipinėjimą, griovimą viso pasaulio santvarkos, |okean(? ir vienas yyskuPU 
milijonus žudynių ir ištrėmimus, už nelaisvės bei skur- garsnn prabilo I Ylsus: 
do nešimą, už neteisėtą ištisų valstybių užgrobimą. Bet „~„_raiT’

.. v *14-. V »• ,bio prisiplėšęs, tiek žmonių išžudęs, nekliudomas dirba P^smaelsti, rožančių sukal- 
savo darbą ir visuomet čia gudrumu, čia ginklu bei;
gąsdinimu saugiai išsisuka, ir štai įkliūva bei suklum-Į Issięmeme rožančių, gar- 
pa ant kokio kvailo, menkniekiško darbelio. Kiek pyk-;3iai V1S1 sukalbėjome, net 
čio, susigraužimo ir kolionių! Viskas taip puikiai sekė-!ir protestantai mus^ seke 
si, ir štai... Kaltas ne jis, tik nedorios aplinkybės ir tie, jJdoje. Visų nuotaika pa- 
kurie jį sugavo ir dabar jį teisia — nekaltą avinėlį.!k Jau^emes taip ramiai. 
Kaip jie išdrįsta! Ir tarp jų viens kits suskis, kurs[Kebas . valandas dar dali- 
kada nors paklius į jo nagus...

Visi Sovietų gynėjai — komunistai ir jų pakelei- į 
viai, “poputčikai” ■ 
prieš Sovietų Sąjungą. Byrnes esąs Churchillio agen
tas, ir ne tai kad agentas, bet jo aidas - šešėlis. Ką 
Churchillis jam padiktavo, tą jis vykdo — karingą va-

v •

kalbėti, — pasakojo Sta- 
Mūsų lėktuve buvo 36 sys. — Prisiminiau jam 

žmonės, dauguma, net 26 tuos Chicagoj mano išleis-* 
reporteriai; 1 ------- »—- - 1
propelerių lėktuvas, buvęs 
armijos C44, o dabar civi
linėj TWA kompanijos 
tarnyboje, — pasakojo sa
vo nuotykius Stasys Pie
ža. — Paskutinioji vieta 
Amerikos kontinente buvo 
New Foundlandas. Buvo 
naktis, kai iš čia per okea
ną pakilome skristi į Airi
ją. Tamsu, šalta, pūtė ga
na stiprus vėjas, bet mes 
sau patogiai sėdėjome vi
duje, elektra apšildomoj

didžiulis 4

po 10 minu- 
apsuko ratą 
Matėsi rudi 

namai, kolo
nos. Lėktuvas pasvyro į 
šalį ir pro galą sparno pa
matėme didžia įą Šv. Petro 
bazilika. Kiekvienas tik 
pratarė:

— Ach, kaip gražu.
— Kiek kartų buvome vi

dui. nirmą kartą pamato
me iš oro, — pratarė kai- 
kurie kardinolai. Romoj 
daug daugiau karo žymių 
aerodromas, angarai —su
daužyti. Italija gyvena ne
lengvas dienas. Doleris o- 
ficialiniu kursu — 225 ly
ros, o juodojoj rinkoj — 

[ apie 400. Centrinėj jų 
[latvėj pamatysi pasipuo
šusių darnu, puošniu vyru, 
kurie vedžiojasi šunis. Tai 
turtingieji, kurie kur nors 
turi žemės farmą, kur 

-J—j t, t,- ■ , , ,■ u .. i jiems kiti dirba, o jie mie-
. u dar nuo Kalėdų. Uzgesmo’gas, kokias tik buvau jsi- stan įvažiavo gyventi, gi

dėjęs. _ (aplinkui juos — vaikučiai
Iš ryto su lietuviais nuė- be batuku, purvini ir prašo 

jome į Notre Dame kated- pinigų. Vaikus gali matyti 
!rą. Nustebau pamatęs tiek sėdint iki 1 valandos nak- 
.daug žmonių bažnyčioje, ties. Jie bijo pareiti namo, 
Pats Paryžius nėra karo nes nesuelgetavo tiek, kiek 

i išgriautas, tačiau gyveni- tėvai tikėjosi, gaus mušti.

i'hoto Irom Amerion Red Cros« Washington. 1>. C.
A aarplas stock of some 9,000.000 American Red CroM priaoner 

of war food parcels has been made available for distribution through 
the Red Cross to displaced persona in Germany. Auatria, and else- 
• bere. Milijoną of p.tckaeea have already been reeeived by these 
homeless persons. who beirome the supply of meata. pondered milk. 
coffee. ehocolate. concemrated fru it, and other foods contained in 
the packases

ten sėdėjome 
čiu. Lėktuvas 
'aplink Roma, 
[stogai, balti

tuvėse juokais pasakytuo
sius žodžius: Airijoje yra 
nemažai ryžtingų 
netgi mėgstančių
Reikia iš jų sudaryti armi
ją ir išvyti bolševikus iš 
Lietuvos...

De Valera girdėdamas 
tuos pasakojimus gražiai 
nusijuokė.

Iš Airijos lėktuvu pasu-
stai mes skridome *10J)6b ™us Paryžiuj^ ir palaiko. ■ ties uždarytos Jos garsio-namo parvedėme. Kartais 

me šypsotis... tos, svarbesnes gatves tina su keletą vaikų; pa-
Kad ir kaip jie čia vargs- saugo kareiviai ginkluoti mačiusi padoriau apsiren- 

ta, bet bolševikų valdo- net kulkosvaidžiais. Auto- gūsį žmogų ji siunčia vai- 
mon Lietuvon niekaip ne- mobilių labai mažai, Eife- kus išmaldos prašyti. Ita- 
sutiks grįžti. Kai tik durys lio bokštas uždarytas, juo- Ii joje beveik viskas racio-

‘peštis’’ le^ektr4 ir užžiebė prie eg-
* lutės jų pačių iš stearino 

•s padarytas porą žvakučių;
I nuotaika buvo ypatinga. [
Užtraukėme lietuvišką 
dainą. Ponia, ta viešnia, 
pradėjo verkti:
— Brolau, — kalbėjo jie,'mas čia gerokai pasikei- Vieną tokių beverkiančių

sėdint iki 1 valandos nak-
bažnyčioje. ties. Jie bijo pareiti namo,

kome i Prancūziia Paura-— tlk ta betuviška daina tęs: po 12 valandos nak- vaikučių porą su policija
_______ . .j. .... ‘ mus Parvžiuie ir nalaiko ties uždarvtos tos narsiu-

po 250-300 mylių per va-1 
Indija *Reiš- kabinoj. Buvo juoda nak- landą.

pėdų aukštyje, darydami Mes dainuojame ir bando-sios miesto pramogų vie-' gatvės kampe matyti mo-

tis. Danguje daugybė 
o- 

keano tamsūs plotai, nak-
PARYŽIUJE, PASTOGĖ
JE GYVENA LIETUV IŲ 

ŠEIMA. nelauktai prasiveria, ne doji rinka labai veikia. 
LĖKTUVU VIRŠUM

ALPIŲ
Pasinešęs Šveicarijos Zfrdėti* 

linkui lėktuvas mus nešė

_ ,. . , . ... kartą jie mirtinai nusigąs-Tą patj vakarą kai tik u m’aį,dami kad ,B^UĮ 
atvykome, sėdau f pozem>-!atė> p<evarta ju*s vJež.; 
nj traukini ir nuvažiavau j
pas vieną lietuvių pabėgę-i i i 

i
I

nalizuota, net ir duona, 
bet juodojoj rinkoj gali 

turi pinigų. 
Juodoji rinka, kaip teko 

, komunistų palai
koma, jiems interesas iš-

• j pasitenkinimą ir paskiau 
svaja-j^s pavylioti savais paža- buVOlu • T11 ••

įgauti, jei tik J ▼_ 21 _ •• —1 _

tokia jau gyvenimo ironija. Antai banditas, tiek gro- okean4- Labai but4 geraLųų šeimą. Jų gyvenama ar SILKĖS — PARYŽIAUS ;upės slėniu, vingiuodamas
hin nritsinlpRPR tipk žmnnin išžndoR npklindnmas dirba Pasimelsti, rožančių SU k ai- tik ne seDtintame aukšte? x’t?rrTrT>rrt»'r>i’ 'i-om b-olm, . 1 Vtik ne septintame aukšte, 

pačioj pastogėj. Lipau, li
pau, jokios šviesos. Atra
dau. Pasibeldžiau į duris. 
Atidarė: čia buvo vienas 
lietuvis laikraštininkas, jo maitinasi šviežiomis silkė- deimantais 
žmona ir viešnia, taipgi mis, tai pigiausias

NETURTINGŲJŲ 
IŠSIGELBĖJIMAS

tarp kalnų. Saulutė švietė 
Alpės, su savo aukštaja'^ 
Mt. Blanc viršūne I

Paryžiuj lietuviai ir kiti sniegu nuklotas ir saulėje .dais. Jų čia įtaka nemaža, 
ypač spaudoj. Romoje yra 
, *.v v ŪSU —

_. a nu.?a^stytos|giausia tik poros puslapiu. 
Tirpstančio sniego į skelbimų neturi. Iš kur iš-

įnomės įspūdžiais, bet greit kambarėlis, 
[išsitiesėm atlošiamose kė-'

— sušuko: Karaul! Tai sąmokslas :3e ir užmigom. 
ŽALIUOJANČIOJE

AIRIJOJE
— Prašvitus rytui mūsųtoliui VU11A10 JCLIA1 uci ¥ v, v j nuv   v u-

jų prieš Rusiją. Neduoda laiko nė atsikvėpti, nė apsi-j pirmieji žvilgsniai per lėk- 
dairyti, nė su Maskva pasitarti. Gromyko, kad ir nie-jtuvą pagavo skaidriai Ža
ko negalėjo padaryti ir turėjo išeiti — jis pildė Krem-.lius Airijos laukus. Miego- 
lio įsakymą — paliks išpirkimo ožiu, jei nemokės tei-l darni, lengvai skrisdami, 
giamai sutvarkyti Irano klausimo. Jei Rusija, pralai- netrankomi perskrodėme 
mėjus Irano bylą, bus išstumta, arba pati išeis iš UNO, okeaną. Nesirgome nei vie
tai pasikartos Hitlerio istorija — visas pasaulis prieš Į nas. Pirmame miestelyje 
ją. K. I kur sustojome, kard. Spell-'

neturtingieji ^augiausiai spindėjo kai pasakiskos|^aC dienraščiai 
maitinasi šviežiomis silke- ^e—mėnraščiai

lietuvė pabėgėlė Vienas tas, kokį tik gali gauti, uoliai “u^ėsFk2p!Xlko”U ^ugdis* taip‘“r
kambarėlis, lovele ir vis-Jau kuris laikas, kaip jie ainio; žmoniu iš aukštu-':1 ai . vauKeus taip ir 
kas. Nei krosnelės nėra'apleido tėvynę. Kiti buvo mos nebuvo Umatvti raudonai. ProPa-
pasišildyti. Neturi nei kur baisiai apiplyšę, kad bijo- taip Rražia.i tvyskėjo Ge- *anda1’ kuriai Pini£W ne
valgyt išsivirti. Jie tik ga- jo į gatvę išeiti, bet BALF|ne^Os ežeras. |stlJįga- .
vę stearino žvakę, nulipa!atgabeno drabužių ir jie[ FttOUku lėktuvas į Vidur-' Moralumas ©asines. Net 
žemyn į kelintą aukštą už tai nepaprastai dėkingi, žemio jūrą. Ji taip neišpa-' 
gauti vandens, atsinešę Ta atrastoji viešnia lietu- sakytaį mėlyna ir rami,!

vę stearino žvakę, nulipa'atgabeno drabužių ir jie į

ant žvakės pasišildo. Ra-įvių šeimoje papasakojo, kaį sėklas, garlaivių ne- 
dau juos berašančius pa-įkad jos duktė jau trys sa-;buvo matyti.

i

, j Moralumas pašlijęs. Net Pasuko lėktuvas! Vidur-;iš gerų šeim£ pasitaiko 

sakytai mėlyna ir rami,- Tęsinys 5-ta.me pusi.

vaitės kaip sirgo, ir nei 
gydytojo negalėjo pašauk
ti, nei vaistų gauti. Nune
šiau jai vėliau visas aspe- loto taip gerai matėsi, kad

kvietimus į Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą.

Ant tos žvakės sušildė ir 
man arbatos. Pamačiau 
ant stalo mažytę eglutę, rino ir kitų vaistų atsar- mes iš eilės, pasikeisdami

ROMOJE
Lėktuvo nosyje, prie pi-

I

AMERICAN 
REDCROSS 

♦

Padanges Aras—Kun. S. J. Vembrė.

Kristus, Erodas Ir Pondjus Pilotas
Dangaus ir žemės Sutvėrėjas, V. Dievas 

iš begalinio savo gerumo, skaisčios meilės ir 
amžinos visiems laimės trokštančios širdies, 
sutvėrė šį platųjį, margaspalvį pasaulį ir ja
me apgyvendino žmogų, bei pirmuosius žmo
nijos tėvus — Adomą ir Ievą — sutvertus į 
Jo skaistų paveikslą ir panašumą.

Tačiau pilnai ir amžinai laimei atsiekti. 
Jis panorėjo išmėginti jų tikrąją vertę į tą 
per amžius nesibaigiančią laimę. Todėl ir už
gynė ragauti vaisių nuo gero ir blogo pažini
mo medžio. Piktoji dvasia, virtusi malonios 
ir meilios išvaizdos žalčiu, iš begalinio pavy
do žmonėms jau turimos laimės ir gražių, 
prietelingų santykių su savo Sutvėrėju, pra
dėjo juos gundyti, kad neklausytų šio Dievo 
įsakymo, užginančio valgyti ypatingo me
džio vaisių, užtikrindama, kad nieko blogo ir 
pikto jiems neatsitiks, kad atsidarys jų dva
sios akys ir bus lygūs net pačiam Sutvėrėjui!

Pirmieji mū^ų protėviai neišlaikė šio ban
dymo, peržengė aiškiai duotąjį įsakymą, nu
sidėjo ir šio visko pasekmėje — tapo išvary
ti iš rojaus, pragyvenimą turėjo pelnyti savo 
sunkiu darbu, liko apsunkinti įvairiais gyve
nimo nemalonumais, nedatekliais, ligomis ir 
pagaliau mirtimi. Ši bausmė jiems buvo ne 
vien asmeninė, bet perėjo ir ant visų jų ainių, 
visos žmonijos.

Bet Sutvėrėjas neatstūmė visai jų nuo sa
vęs, nenubaudė amžinai, kaip nedoruosius 
angelus — maištininkus ir jų galingą vadą

šėtoną. Jis pažadėjo atsiųsti jiems Atpirkė
ją, savo vienatinį Sūnų, Jėzų Kristų, kuris 
savo šiurpulinga kančia ir mirtimi ant kry
žiaus atpirko žmoniją iš šio nuopolio nelai
mės — šėtono vergijos, vėl juos sutaikius su 
Sutvėrėju ir savo išganingu kryžiumi, tarsi 
kokiu stebuklingu raktu, atrakins prarastąją 
dangaus karalystę. Laiko amžiams slenkant, 
tas viskas tiksliai išsipildė, sulig patrijarkų 
ir pranašų pranašavimo.

Taigi, šiandieną prakilniame Gavėnios lai
kotarpyje, maldingoje dvasioje minėdami 
Kristaus kančią ir belaukiant Jo garbingo 
prisikėlimo iš numirusių šv. Velykų dienoje, 
prisiminkime sau bent dalinai aiškiau tą 
kraštą, kuriame Jis užgimė iš Nekaltai Pra
dėtosios mergaitės — Motinos Marijos, Jo 
šiurpulingą kančią ir mirtį dėl pasaulio žmo
nių išganymo, ypač du Jo didžiausiu priešu— 
Erodą ir Pilotą, nuo kurių Jam teko daug 
kentėti ir būti pasmerktam baisiai kryžiaus 
mirčiai dėl mūsų visų atpirkimo.

PALESTINA
Jau senovės patrijarkai ir pranašai, kaip 

Ezekielis, net kelis šimtmečius prieš Kristaus 
užgimimą, aiškiai nusakė, kad pasaulio Išga
nytojas užgims Betliejaus mieste, Judėjos že
mėje, Palestinoje. Šis dangaus Karalaičio už
gimimui išrinktas kraštas randasi rytinėje 
šiandieninių Viduržemio jūrų pakrantėje. 
Kristaus laikais šioji šalis užėmė gana dide

lį žemės plotą: iš šiaurės į pietus — nuo Li
bano kalnų iki Sinajaus tyrų, ir iš vakarų į 
rytus — nuo Viduržemio jūrų iki Arabijos 
dykumos, arba iš viso 9700 angliškų kvadra
tinių mylių, beveik mūsų Vermonto valsty
bės pločio didumą.

Visas kraštas yra apdengtas kalnais, kal
neliais ir derlingais slėniais. Viduryje teka 
graži ir vandeninga Jordano upė, kurioje V. 
Jėzus tapo Šv. Jono Krikštytojo apkrikšty
tas. Ji yra 200 mylių ilgumo ir jungia didelį, 
Genezarėto ežerą su Mirusiųjų jūrėmis (47 
mylių ilgio ir 9 myl. pločio), kurios, sakoma, 
atsirado senovės plačiai įvairiomis nedorybė
mis pragarsėjusių Sodomos ir Homoros mies
tų vietoje. Šiandieną jokios gyvūnijos nėra 
jose. Čia taipgi randasi garsusis Sinajaus 
kalnas, 6760 pėdų aukštumo, ant kurio V. 
Dievas įdavė Mozei 10 įsakymų dvejose ak
mens lentelėse. Šalę Jeruzalės miesto yra ki
tas garsus, Alyvų kalnas, 300 pėdų aukštu
mo, ant kurio Išganytojas daug sykių mel
dėsi, ant kurio ex-apaštalas Judas išdavė Jį 
priešams ir nuo kurio, vėliau prisikėlęs iš nu
mirusiųjų, įžengė į dangų. Netoli nuo Naza
reto miestelio randasi visiems plačiai žino
mas Karmėlio kalnas, ant kurio Šv. Panelė 
Marija įteikė šv. škaplierius karmelitų gene
rolui, šv. Simonui Štokui, liepos mėn. 16 d., 
1251 m. ir įsakė juos platinti viso pasaulio 
krikščionių tarpe.

Svarbiausios ir viso pasaulio tikintiesiems 
brangiausios šioje šalyje yra šios trys vietos 
ir garsūs miestai: Betliejus — Kristaus užgi
mimo vieta, Nazaretas — Jo paslėpto gyve
nimo iki 30 m. amžiaus vieta ir pagaliau Je
ruzale su Kalvarijos kalnu, kame Jis mokino

minias išganymo tiesų, padarė daug stebuk
lų, išrinko 12 apaštalų, kentėjo ir mirė ant 
kryžiaus dėl pasaulio atpirkimo ir išganymo, 
pagaliau nuo jo įžengė į dangų.

Šiandien visas šis kraštas apima 10,429 
kv. mylių su 1,606,000 gyventojų, kurių skai
čių sudaro musolmonai, žydai, bet dauguma 
arabai. Sostinė yra Jeruzalė, o visas kraštas, 
seniau buvęs Turkijos imperijos dalimi, vie
nok Versalės sutartimi iš birželio mėn. 28 d., 
1919 metų, randasi Anglijos imperijos pro
tektorate ir žinioje.

KRISTAUS KANČIA IR MIRTIS
Šiame tat gražiame ir poetingame krašte, 

laiko pilnybei atėjus, per ilgus šimtmečius 
pranašautas ir visų tautų su didžiu išsiilygi- 
mu laukiamas, iš Nekaltai Pradėtosios Pane
lės Marijos užgimė Išganytojas, mažo Kūdi
kėlio pavydale. Jo užgimimas įvyko karaliau
jant Erodui Didžiajam, kuris tuo metu valdė 
Romos imperatoriaus vardu net keletą vals
tybių: Judėją, Samariją, Galilėją ir Persiją.

Čia bus visai neprošalį atsiminti, kad Jė
zaus užgimimo metu ir jaunystės laikotarpy
je nuolatinė taika viešpatavo visame plačia
me pasaulyje. Tuomet garsioji Romos impe
rija valdė šiuos kraštus: Italiją, šiaurės Af
riką, Ispaniją, Prancūziją, dalį Anglijos, Vo
kietija, Balkanų tautas, Graikiją, Mažąją A- 
ziją, Egiptą, Judėją, Samariją, Galilėją, Fi- 
nikiją, Syriją ir tolimesnes šalis, net iki Ef- 
rato upės. Tačiau ir kitos pasaulio tautos už 
šių viršminėtų valstybės sienų, net ir tolimo
ji Kinija, ieškojo prietelingos globos ir drau
giškų santykių su galingąja Roma.

(Bus daugiau)
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MUSU SODALIETĖS
Po Sovietų Rusijos Demokrališ 

kiaušių Rinkimų!..
CAMBRIDGE, MASS. ■Švč. Panelės medalikėlį ir. kai 

prieina prie jai paruošto altorė
lio prie grotelių, prefekte paima 
nuotakos medalikėlį ir padeda 
ant altorėlio. Vietoj ,io sodalici- 
ja įteikia nuotakai Švč. P. Ma
rijos statulėlė. primindama, 
kad nors ji nebelankys sodalici
jos susirinkimų, bet Marijos a- 
kyse ji visada pasiliks sodalietė.

Cambridge sodalicija didžiuo
jasi. kad katalikiškoji literatū
ra šioje parapijoje turi didelį 
pasisekimą. Kiekvieną sekma
dienį yra parduodama po ketu
riasdešimt egzempliorių “Sun- 
day Visitor". ir apie septynis; 
šimtus brošiūrėlių jau yra iš-j 
platinta šiais metais. Brošiūrė
lės yra Sofijos Tamtokonytės 
priežiūroje, ir ji labai gražiai 
jas platina.

Sodalicija turi ne tik įvairių 
dvasinių davybų, bet ir pramo-

Mūsų sodalicijos istorija neil
ga. nes ji buvo įsteigta tik prieš 
dešimtį metų. Sodalicija įsistei
gė mūsų gerojo klebono kun. P. 
Juškaičio rūpesčiu, jis ją ir rė
mė visokiais būdais, kokiais tik 
galėjo. Už tai mes esame jam 
labai dėkingos.

Iki 1939 m. sodalicijos dva
sios vadas buvo kun. Plevokas. 
po jo buvo paskirtas kun. Bal- 
trušiūnas. Nors mūsų sodalici
ja yra negausi skaičiumi, bet ji 
pastoviai auga. Tai yra dvasios 
vado nuopelnas, nes visuose 
mūsų varguose ir sunkumuose 
kun. Baltrušiūnas yra su mu
mis ir stengiasi mums iš tikros 
širdies pagelbėti. Už tėvišką va
dovybę ir rūpestingą pagalbą 
mes jam iš tikros širdies dėko
jame.

Nuo sodalicijos įsisteigimo iki gų kurios turi taip pat gerą 
šiam laikui sodalicijos prefek- pasisekimą. Sausio mėnesį buvo 

; buvo gera 
proga mūsų jaunimui susipažin
ti. Jaunuoliams, ilgai buvusiems 
karo tarnyboje ir neseniai grį- 
žusiems į savo parapiją, mes 
norime parodyti, kad yra mer
gaičių. kurios pavyzdžiu sau 
laiko Mariją ir kurios ir pramo
gose bei šokiuose yra ištišimos 

V ilčinskaitė — pre- jaį duotiems pažadams. Dauge-
— lis nepritaria tam, kad sodalici-
— ja rengia šokius, bet mes esa- 
se* [me įsitikinę, kad tas yra nau-

i dingą jaunimui.
Š. m. kovo mėn. 3 d. sodalie-

temis, o kai kurios ir Apskrities šokiai, per kuriuos 
Valdybos pareigūnėmis, buvo 
šios mūsų sodalietės: Sofija 
Nebraitė. Petronėlė Norman- 
taitė. Elena Pociūtė. Ida Strom- 
skytė. Stela Tamtokoiytė ir Ge
novaitė Zekevičiūtė.

Šiais metais sodalicijos valdy
bą sudaro:

Mildred
fektė. Sofija Tamtokonvtė 
vice-prefektė. Elena Pociūtė 
iždininkė. Natalija Želes — 
kretorė.

Kiekvieną mėnesį turime 
dalicijos susirinkimus, bendras tės patarnavo parapijos bankie- 
šv. Komunijas ir pramogas. j

Gegužės mėnesį turime ypa-i 
tingas pamaldas: kiekvieną pir
madienį vakare kalbame rožan
čių ir Švč. Panelės litaniją. Ge
gužės mėnesį sodalietės daly
vauja procesijoje kaipo paly-1____  ___
dovės savo prefektei. kuri esti'sios vadui 
gegužės mėnesio karalienė.

Mūsų sodalietės daug aukoja 
labdaringoms įstaigoms, lanko 
ligonius ir atlieka visas geros [ 
sodalietės pareigas.

Kai sodalietė išteka, mes tu-' 
rime ypatingas ceremonijas. 
Nuotaką sutinka prie altoriaus 
baltais drabužiais apsirengusi 
prefekte su savo dviem palydo
vėm. vilkinčiom švelnių spalvų 
suknelėmis ir su žvakėmis ran
kose. Nuotaika turi prisisegusi

te. Jame dalyvavo taip pat so- 
dalietės viešnios i
Mass.. ir Nashua. N. H.

Baigdamos šią trumpą mūsų 
sodalicijos veikimo apžvalgą, 
mes norime padėkoti mūsų kle
bonui kun. P. Juškaičiui. dva
sios va.uui kun. Baltrušiūnui, 

[seserims ir visiems kitiems, ku
rie kuriuo nors būdu yra pagel
bėję mūsų sodalicijai.

Mes meldžiamės į Mariją ir 
tikimės per jos užtarimą ir pa
galbą būti geromis sodalietė- 
mis. Sodalietė.

(Tęsinys)
Pirmiausia buvo sudary

ta rinkimų komisija. Rin
kimai ėjo seniūnijos rybo- 
se. Reikėjo iš seniūnijos iš-' 
rinkti šeši atstovai į vals-i 
čiaus komitetą. Minėtoji 
rinkimams pravesti komi-; 
sija buvo paskirta iš “auk-! . , .... ,šėlau”, būtent, iš valsčiaus !?us’.ta.rP kltk°' bu™ f * 
politinio biuro. Tarp pas- kanc,al. Parap’« . \als- 
kirtyju buvo vienas kaimo įle,clall‘1'dar,blnlnka‘: Vlsl 
i • -- •• ; balsuokite tik uz komums-knaucius, vienas siaucius/r. ,. , , j., *
o pirmininku - ką tik iš'*!"10 ,bloko. kandidatus, 
apskrities miesto kalėjimo,?eneelna. f v,enas da,bo 
bolševikų amnestuotas am°nlų m.u.sl*
kriminalinis kalinys. Jis . 
buvo porai metų nuteistas 

iš. i Lietuvos teismo už pasikė-i— 
sinimą į svetimą nuosavy-' 
bę, atseit, apsivogęs...

Tada ėjo kuo sąžinin- Atydžiai abu
glaustas seniūnijos gyyen- / , drįsesnieji
tojų surašymas. Minėtieji; dėjo tF šneku-
komisijos nariai asmenis-; V į „c£ u iama ar 
kai aplanke kiekvieną sei-Į 
myną ir 
visus, turėjusius teisę 
rinkti asmenis. O mėnesiui 
dar prieš rinkimus, prie 
komisijos įstaigos sienos 
buvo renkamųjų kandida
tų sąrašas iškabintas. Ka
dangi draugo Stalino kon
stitucijos šviesoje tik pir
muoju kartu tokie rinki
mai turėjo įvykti, kaimo 
gyventojai gerokai jaisiais 
domavosi. Tuo labiau buvo 
labai įdomu naujieji kan
didatai sužinoti. Bet čia 
smalsuolių akys gana nu
stebo, kada sąraše mirgė-! 
jo vėl tos pačios pavardės J

sis "svetimo turto neger
bė jas”, įrašytas... Sąrašas: 
buvo tik vienas tepaduo- 
tas, ir tai raudonai nuda-, 
žytas... Šalia kandidatų są-! 
rašo, buvo dar vienas la-1 
pas prisegtas: atsišauki-į 
mas į liaudį!... Jame dide-] 
lėmis raudonomis raidė-!

i

■

tautos darbo ir liaudies 
", O plakato gale: 

i* Visi prie rinkimų urnų! 
[Tegyvuoja viso pasaulio 
darbininkų ir valstiečių 
draugas Stalinas!”

I

laime a«mvJCU4 >*-!gerįau pasakius. įsakoma, 
ir Įtraukė į sąrasus;» k u- £omunistus balsuo.

An American Comet H ome Chicago, III. — Dievo Apvaiz
dos par., Šv. Onos novena, lie
pos 17—26 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.
Chicago, Ui. — Šv. Kazimiero 

Seserų Motiniškame Vienuoly
ne, Seserų metinės rekolekcijos, 

: rugpiūčio 6—15 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M.j
Chicago, III. — Švenč. P. Ma

rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug- 

Isėjo 8—15 d. — Tėv. Justinas 
[Vaškys, O.F.M.

H'aterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., Šv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba, O.F.M. ir Tėv. Ag- 
nelius Krasauskas, O.F.M.

t Sheboygan, Wisc. — Švenč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., misijos, rugsėjo 16—22 d. 

i— Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M. 
Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 

par., Šv. Pranciškaus novena ir 
Tretininkų vizitacija, 
25 — spalių 4 d.
nas Vaškys, O.F.M.
Plymouth, Pa. — šv. Kazimie

ro par., misijos, rugsėjo 29 — 
O spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau-;Tevų Pranciškonų ba, o.f.m.

j Sugar Notch, Pa. — Šv. Petro 
• ir Povilo par.. 40 vai. atlaidai, 

spalių 6 — 8 d. — Tėv. Juvena- 
^v- lis Liauba, O.F.M.

Ansonia, Conn. — šv. Antano
Justi- par > vaj atlaidai, spalių 13— 

15 d. — Tėv. Juvenalis Liauba, 
Jur’ O.F.M.

New Britain, Conn. — Šv. An- 
driejaus par., 40 vai. atlaidai, 

■ Tretininkų rekolekcijos ir Con- 
Valstybės Lietuvių 

ir Šv. Pranciškaus

rugsėjo
— Tėv. Justi-

LIETUVE BŪK NE 
VIEN DRĄSUS

ti, bet kur gi yra kiti kan
didatai? Jei jau už juos 
nebalsuotumėm, tai nors 
gražu būtų juos pamaty
ti!..” Bet kitas tuoj neaiš
kumą stengėsi pozityviai 
išaiškinti: “kantrybės! Iki 
rinkimų yra dar visas mė
nuo: bus neužilgo ir kitų 

j partijų kandidatai paduo
ti”. Juk kitaip būtų gryna 
nesąmonė: naujieji šalies 
valdovai tiesiog užkimda
mi šaukte šaukia apie de- 

jmokratišką laisvę, lygybę 
j ir brolybę”. Taip ir nurimo 
įtuo tarpu geraširdžiai Ne
muno šalies sūnūs, tikėda
mi, greitu laiku sąrašais 
visą seniūnijos namą ap
klijuotą išvysti...

Deja, laikas bėga, o pa
geidaujamų sąrašų kaip 

maldą, švč. Sakramento lanky-!nėr, taip nėr. Tris dienas 
mą. apsimarinimus ir savęs iš--prieš rinkimus, komisijos 
sižadėjimo aktus ir kas sekma- nariai teikėsi dar vieną iš- 
dienį priimant Šv. Komuniją. , kilmingą susirinkimą pra- 

Susirinkime buvo išdalinti vest. Girdi, jame kalbėsiąs 
rengiamo gavėnios vaidinimo kaž koks načelninkas net 

(“Piloto Duktė“ bilietai ir buvo iš paties valsčiaus. Jis nu- 
paskirtos visų 5 veiksmų repeti-. švies artimųjų rinkimų es- 
cijos. imę ir svarbą. Paskelbtą

Sodalicijos prefekte Vera Jur-1 valandą salė kimšte prisi- 
gelionytė padarė pranešimą a- kimšusi. Na. čia bus visi 
pie So. Bostone įvykusį N. A.' neaiškumai ir dėl minėtų 
Apskrities Valdybos posėdį, ku-'sąrašų išaiškinti. O ko ge
riame buvo svarstomi sodalie-!ro valsčiaus atstovas gal 
čių pramogos reikalai. Vakarie-'ir tuos kandidatus kitoms 
nė su šokiais nutarta rengti partijoms asmeniškais pa- 
Cambridge, š. m. gegužės mėn. rėdymais praves? Vis dar 
25 d. tikėjosi seniūnijos ūkinin-

Mūsų sodalicija nusiuntė pa- kai.
dėkos laišką Dr. W. Elmer Ek- Neilgai trūkus, pasirodo 
blaw už jo straipsnį, ginantį ir tas didysis “ponas” iš 
Lietuvos nepriklausomwbę. til- valsčiaus... Drabužiai jo 
pušį “Telegram” laikraštyje, š. surūkšlėję ir sutepti, ba- 
m. vasario mėn. 18 d. Padėkos tai, tarsi, pusę metų neva- 
laiškai buvo nusiųsti taip pat lyti, o po kaklu raudonas 
laikraščio redaktoriui, pareiš- skuduras. Kaip vėliau pa- 
kiant viltį, kad ateityje daugiau aiškėjo, garsus atstovas 
panašių straipsnių galėsime buvo visa tai sąmoningai 
rasti. padaręs, kad tik geriau į-

Dr. Ekblaw, atsakydamas į tikus liaudies skoniui...
laišką, pažadėjo ir toliau rašy- Kaimo Ūkininkai tuojaus 
ti tos krypties straipsnius, tvir- didįjį karžygį atpažino: 
tai įsitikinęs, kad teisingumas tai iš miestelio kilęs devy- 
ir lygybė tada tik laimės, kada niolikos metų bahuras. 
ir mažosios tautos atgaus laisvę Jaunesnieji iš susirinku- 
ir nepriklausomybę. šiųjų, pamatę “valsčiaus

Sodalicijos prefekte įteikė atstovą”, pradėjo juokda- 
vestuvinę dovaną neseniai ište- miesi jį sveikinti. Mat, jie 
kėjusiai mūsų sodalietei — Ju- buvo apie šijį vyruką gir- 
lijai Godek. Į dėję vieną gana įdomią

Vera Jurgelionytė. meilės tragediją... Pasako-

is U orcester. j kurįos įr rinkimų komisi- į
jai vadovavo... To paseko-' 
je, pirmuoju vėl buvo ana-
gavėnią, dvasios vadas kun. Va
sys ragino įsigyti dvasinių nuo
pelnų. praktikuojant dažną

1VORCESTER, MASS.
Aušros Vartų parapijos soda

licijos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko Pelenų Dieną. Pradedant

THIS IS AMERICA!
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(Praeitis ir Dabartis)
Čia baltas aras, čia meška. 
Čia svastika—visur pavojus: 
Pailso Lietuvos ranka.
Tiek met sunkiai bekovojus.
Trys dideli prieš vieną mažą. 
Vėl nori pančiais surakyt, 
Čiulpt paskutinį kraujo lašą. 
Savo tautybėj sutarpyt.
Kol kas dar ginklo nevartoja, 
Užtai dvasinė ein’ kova.
Vilioja’Lietuvos artoją 

j Kiekvienas po savo vėliava.
Kuriems tikėti ?—Gilios žaizdos. 
Iš praeities liudnaisis vaizdas. 
Mirtis dar gręsianti mūs tautai. 
Dar ligi šiol vargais apkrautai, 
Baršką dar pančiai geležiniai. 
Dvasia vergijos mūs tėvynėj, 
Kuri dar ligi šiolei randas. 
Dar nulenktas lietuvio sprandas, 
Kacapų, lenkbernių sekėjai, 
Ir vokietininkų lakiejai, 
Būrys internacijonalų. 
Kurių drąsumui nėra galo —

Tas viskas mums ryškiai parodo 
Kiek ten yr’ klastingumo juodo. 
Lietuvi ’ tiek drąsos turėk. 
Pavojun į akis žiūrėk.

Nepasiduok vylingam melui, 
Gudriam internacijonalui. 
Galingi narsūs mūsų bočiai 
Ilgoj istorijos eigoj
Nebuvo nuveikti kovoj. 
Galėjo priešas iki sočiai 
Juos pulti šautuvu, kardu. 
Pėkščiais ir raiteliais kartu.—

z

Indiana Harbor, Ind. —
Pranciškaus par., misijos,
landžio 8—14 d. — Tėv.
nas Vaškys, O.F.M.

: Rochester, N. Y. — Šv.
Įgio par., misijos ir Tretininkų
i vizitacija, balandžio 8—14 d. ■—'
■ Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M.
j Providence, R. I. — Šv. Kaži- nectiCut
[miero par., misijos, balandžio Tretininkų „ ..........

21 d. Tėv. Justinas Vaš- Mylėtojų Konferencija, spalių 
-kys, O.F.M. - — - — - — “
I 20—27 d. — Tėv. Justinas Vaš- Rumford, Maine — Šv. Atana- įvs o.F.M.
zo par., gegužės 9—12 d.
Tėv. Juvenalis Liauba. O.F.M. 1 m;ero par., 40 vai. atlaidai, Tre- 
Lewiston, Maine — šv. Patri- tininkų rekolekcijos Pittsbur- 

ko bažnyčios koplyčioje, gegu- gho ir apyiinkės Lietuvių Tre- 
žės 9 12 d. Tėv. Justinas tininkų ir Šv. Pranciškaus My-
\ aškys, O.F.M. ; lėto jų Konferencija, lapkričio
- Millinocket, Maine Šv. Mar-|27 — gruodžio 1 d. — Tėv. Jus

tino par.. gegužės 19—26 d. — tinas Vaškys, O.F.M. ir Tėvas 
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M. [Agnelius Krasauskas, O.F.M.
Brooklyn, N. Y. — Apreiški-1 Kingston, Pa. — Švenč. P. Ma- 

(mo par., Šv. Antano novena ir rijoS par., 40 vai. atlaidai, gruo- 
’ Tretininkų vizitacija, birželio 4 džio 1_3 d _ Tėv. Juvenalis 
į — 13 d. — Tėv. Juvenalis Liau-.Liauba o.F.M.
i ba, O.F.M.! Cicero, III. — Šv. Antano par. ■
Šv. Antano novena. birželio 4—;jėv. Jvenalis Liauba. O.F.M.

Kad Tėvų Pranciškonų misi
jos būtų pasekmingos, nuošir-

kys, O.F.M.
■ Pittsburgh, Pa. — Šv. Kazi- f. I :____  m ....
I

Delbi, Ontario — šv. Jono
"įpar., gruodžio 5—8 d. misijos—

13 d. — Tėv. Justinas Vaškys,;
O. F. M.
Newark, N. J. — švenč. Tre-j^iai prašome visų kunigų pri- 

jvbės par., misijos ir 40 vai. at- sįminti (Memento) Pranciškonų 
laidai, birželio 2 11 d. — Tėv.' vadams misijas savo šv. mišio-
Agnelius Krasauskas, O.F.M. jgg Prašome visų tikinčiųjų ta

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo-! įntencija pasimelsti, klausyti 
tojoJėzaus Seserų Vien uolyne,, g v mišių ir per jas priimti šv. 

į Moterų rekolekcijos. birželio Komuniją.
(23—25 d. — Tėv. Just. Vaškys,’ FRANCISCAN FATHERS 
į O.F.M. j Mount St. Francis, Greene, Me.

Atstatęs plačiąją krūtinę. 
Lietuvis visad apsigynė. 
Bet jį nuveikdavo klasta. 
Jei mūs daug kentusi tauta.
Taip ilgai buvo pavergta. 
Tai vien per apgaulę klastingą. 
Drąsos, ryžtumo mums nestinga 
Bet gražumu mums jungą deda
Ir ant pavadžio savo veda. 
Matai, raudonas debesys 
Į mūsų šalį jau atūžia: 
Uždegs jis gimtąją bakūžę —
Ir kas tą gaisrą užgesys? 
Lietuvi! būk ne vien drąsus, 
Bet ir išmintyje skalsus!

J. K.—
jama, kad negalėdamas; 
savo dulcinėjos širdies už-- 
kariauti, ryžosi mirti kan-; 
kinio mirtimi, šoko jis ant 
prieš save specialiai atsta
tyto durklo. Prieš tai, ži-| 
noma, graudžiu atsisveiki
nimo laiškučiu painfor
muodamas vėjavaikę savo 
mylimąją. O čia ir slėpėsi 
anojo vyruko tragedija...' 
Vietoj, kaip kad rimtai bu-i 
vo tikėtasi, į meilės kanki-> 
nių rojų pakliūti, vargšas'

- - — iTęsinys 5 pusi

Chicagicčiai apžiūri pavasarinių drabužių pa
vyzdžius, kurie parodomi iš keliaujančio auto
mobilio. Automobilis - trailmobiJe sustoja de
šimčiai minučių, parodo būrį merginų įvairiai 
apsirengusių ir vėl traukia toliau ir tt.



Antradienis, Balandžio 2, 1946

Skersai Okeaną lėktuvu Į Romą
Pradžia 3-čiame pusi, 

gatvės mergaičių, kurias 
tėvai niekina, bet kai pa
reina namo, “uždirbtus” 
pinigus pasiima... Ameri
kiečiui krinta į akis ir ky
šių pamėgimas. Vienas i- 
talų taxi paėmė 200 lyrų, 
o kitas už tą patį tarpą 
užprašė 800...

prievartauja žmoniją bom
bomis, popiežiaus galybė* 
— tiesa ir krikščionybė. 
Šiuo vadu pasitikėdamas 
visas pasaulis galėtų gy
venti su šypsena tokia 
kaip jo.
LIETUVOS MINISTERIS 

IR KARDINOLAS
Kai Vatikano specialus' 

pasiuntinys atneša bigliet- 
to — laišką, kad išrinktas 
kardinolu, nuo tos valan- ’ 
dos oficialiai lieka kardi
nolu ir ambasadoriai, ank-į 
stesnieji kardinolai ateina' 
sveikinti. Tarp atėjusių 
pasveikinti kardinolo 
Stritch buvo ir Lietuvos 
ministeris St. Girdvainis.

MANOKRAtTAS
(Dzūkiškai)

PRIVATINĖJ AUDIEN. 
CIJOJ PAS POPIEŽIŲ
Vatikanas daug padeda 

nelaimingiems Romos gy
ventojams ir daugelis į 
Vatikaną žiūri kaip į išsi
gelbėjimą. Iš čia gauna 
duonos, drabužių.

Didžiausis įspūdis buvo i
kai privatinėj audienci jo j * Kardinolas pasiteiravo ko- 
kalbėjau su Šv. Tėvu ir ki kraštą ministeris atsto- 
klūpojau prie jo kojų. Mes vauja. Kai ministeris pasi- 
buvome visa Chicagos sakė, kad Lietuvą, kard. 
grupė, privačiame Šv. Tė- Stritch pratarė:

kard.

— Tamsta lietuvis! Ir aš 
jaučiuosi kaip iš Lietuvos.

Oi, žinau aš vieną kraštą 
Mūs šalelėn, Lietuvon, 
Didį vargą, sunkią naštą 
Neša ji diena dienon.
Tyliai Nemunas liūliuoja, 
Vėjas auga da tyliau. 
Bet užvis tyliau dejuoja 
Ten artojas, kaip mačiau...
Kelk su saule, dirbkie dieną. 
Grįžk namopi sutemoj, 
O turi tik vargą vieną... 
Ant krūtinės vis akmuo...

I

Be rugių, be vasarojų, 
Be pievelės, be žalios — 
Reikia skursti ten artojui 
Ir tik dūsauti dalios...

Ir jis laukia kiek jau laiko. 
Ar nekris ji iš dangaus, 

! Bet tik vėjas vėją vaiko 
I Anta lauko, an lygaus.
■ Tiktai vaikos, tiktai gaudos 
Ir dienom ir naktimi.

I tos žudymosi pasekmės ne- įNcmune su Mule maudos- 
praėjo taip veltui, [šdykė-:BaUom barstos 
lė mylimoji paskelbė aną- j Kur suzgodo — turi kelią: 
ją “paskutiniąją karžygio 1 Tai pūdymu, tai lanka, 

į viešumą... O čia į Tai giraitę laužo žalią, 
... .. ... - Šio kaimo bernai kaip tik Kur ir taip skurdi, menka.‘ris liko sveikas: nuotakis ir buVQ apsišvietę aBuose.

'jauno žmogaus nepasiseki-; 
dau°!m^ užkulysiuose...

I

į
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rų laurus... Kalbėtojas nu- 
i švietė puikią sovietinių 
i Rusijos tautų medžiaginę 
ir dvasinę būklę. Kiek ten 
daug laisvės, demokrati
jos, apsiavimo ir apsivil- 
■ kimo... Kalbėjo jis apie 
: bolševikiškąją saulę, kuri 
i darbo liaudžiai taip malo- 
iniai šypsosi, na, žinoma, 
‘ liaudies priešus negailes
tingai iškepina, kaip tuos 
šeimininkė viš t y č i u s... 

J Klausytojams susidarė 
tiesiog nuomonė, kad kal
bėtojas lyg iš pačios Mas- 

i kvos atvykęs būtų: lyg ten 
gimęs, augęs ir net pase
nęs, o dabar grįžęs į Lietu- 

|vą pas savo anūkus, įdo
miai su susižavėjimu aiš- 

! kiną visą žemiškojo rojaus 
laimę. Baigė savo prakal
bą kreipimusi į publiką (ir 
tai grieštu reikalavimu), 
kad visi balsuotų tik už 
liaudies draugus ir mūsų 
tėvynės išvaduotojus: tik 
už komunistų partijos at
stovus!..

Kadangi narsusis kalbė
tojas seniūnijos ūkinin
kams dalinai asmeniškai 
matytas, o jau iš jojo dar
bų ir gerokai visiems gir
dėtas buvo, drįso vienas 
kitas iš klausytojų ir vienu 
kitu klausimu į jįjį kreip
tis. Vienas klausimas ma
loniai skambėjo: “Kas dar 
be komunistų partijos 
kandidatų, pone Atstove, 
turės laimę šiuose rinki
muose dalyvauti, irx kada 
likusieji kandidatų sąra- 

bus paskelbti?”
Paundenis.

Kai užsidegė Gardner Electric Co., išdirbystės pastatai Emeryville, 
Calif., tai liepsnos pakilo 175 pėdų aukščio. Ugniagesiai kovojo ir lieps
nos rijo savo auką, taip, kad užgesinus gaisrą paliko tik trys sienos.

1 tariamo suverenumo pa-: 
žeidimo iš to žmogaus, ku-j 
ris savo laiku buvo pasiųs
tas į Latviją jos nepri
klausomybės naikinimui i 
organizuoti...”

PO RUSIJOS DEMOKRATIŠ
KIAUSIŲ RINKIMŲ!...

(Pradžia 4 pusi.)
Romos lietuviai užtrau-jbernioltas ne tik durklu,

- - --------- -----bet vos
ną apie tai, kaip tvanku Į krūtinės odą kiek įbrėžė...

vo kambaryje. Pijus XII: 
buvo linksmas, balta suta
na apsirengęs senelis. 
Kiekvienas prieidamas 3 
kartus priklaupėme (ir 
protestantai taip padarė. 
Jie sakė: esame Romoje, 
tai turime ir elgtis kaip 
Romoje). Pabučiavau po
piežiaus žiedą. Pristatė 
kard. Stritch, kad esu lai
kraštininkas. Popiežius 
paklausė, kiek metų tą 
darbą dirbu, pasakiau, 
kad apie dešimtį. Kardino
las pridėjo:
— Ir Bažnyčios reikaluo-j 

se gražiai darbuojasi.
— Labai gerai, — prata-;

rė popiežius.
Su savim turėjau visą 

glėbį medalikėlių ir kitų 
devocionalijų. 
pašventinti.
— Kam tiek, 

popiežius.
— Duosiu savo

gam!š . . . PAS ROMOS LIETUVIUS— Tegu musų palaimmi-i 
mas eina Tau ir Tavo* Kai karas išbloškė šim- 
draugams, 
piežius.

Taip — kiekvienas gavo- je miegojo... Jie kreipėsi į 
me po kokias trejetą mi- popiežių ir Pijus XII lietu- 
nučių pasikalbėti su popie-, viams vietą sudaro Colle- 
žiumi, gavome kiekvienas gio Pio Latino. Čia dabar 
po rožančių. i yra apie 35 lietuviai kuni-

Įspūdis buvo didelis, gai, čia susirenka visi 125 
Mąstėme: kai kiti galiūnai Romoj esantieji lietuviai 

i kokių iškilmių proga. Bu- 
vau, kai jie minėjo Vasa- 

įrio 16 d. Čia vysk. Būčys 
■ kalbėjo apie tuos 500,000 buteliukas vitaminų, 
maskolių, užplūdusių Lie- BALF atsiųstą. Tai vaiz- 
tuvą ir priminė, kad būtų das! Didžiausis Lietuvos 
nedora užmiršti tėvynę,'turtas — Maironio rank- 
lygiai kaip nedora užmirš- raštis, ir lietuvio inteli- 
ti motiną. * Įgento skurdas — duonos

pluta. Jiems daug padeda 
BALF. Džiaugiasi gavę 
užsimokėti už kambarį, 
nors be šilimos, džiaugiasi 
šiaip taip gavę ko už
graužti. Jie kalbėjo:
— Kiekvieną vakarą pa- 

simeldžiame. Ačiū Dievui, 
kad yra USA lietuvių, ku
rie pagelbsti...

Mes Chicagoje turime apie kė jų sukomponuotą dai- sirdiesnepervere -----------* < r apįe krutina nrfo ViaI 
30,000 tarp svetimų miestų, kaip)Purk^as paslydęs ir didvy- 

Baltijos paukščiai dar su- r^s. liko sveikas: nuoti—is 
sirinks Nemuno kloniuos, ka^P toJe. patrijarko Izao-i 
bet jau nebus nei motinos, ko istorijoje... Žinoma, kas 

kartą nežuvo, tas jau dau , .. ... .
'giau nebenori eksperimen-' Dabar LS1S su praeitimi 
1 tą vėl iš naujo bandyti... !y\rukas puY° y^ai pasi- 
Taip ir liko anas vyrukas keit§_s- Apie minėtas jau- 

^sveikas ir laimingas.^ b žaliosios jų krūtinės
P voti. Jis uoliai ir kartu iš- Vėjai lenkdavos piktai.

valsčiaus atsto- tikimai tarnavo naujajai ■ nū miškų ten nebeliko, 
deja,' idėjai» atsieit, draugo Sta- i -pų plačiųjų, didelių, 
----- i lino raudonajai idėjai... Tik kaip kur ant lauko pliko 

— kun. Jonas Cukuras, tai'Kaip niekur nieko, šveičia j stovi drevės prie kelių, 
mažoji Onutė Gabriūnaitė! vyrukas rinkimų kalbą' 
lietuviškais drabužėliais kaiP « ožio rago! O kalbė-, 
pasipuošusi. Vasario 16 d. J° JĮS tikrai puikiai, kalbė-_ __

j<j ligai, n.aiuvjv n.aiova.1, -
visa paremdamas proleta- Nepatikusios vaikų... 
riškais gestais ir raudono- Tik sesulė, tik jaunoji 
jo rojaus citatomis. Kai- i Ar nuliūdus, ar linksma — 
bėjo jis apie liaudies būti- j Graudžiai sau viena dainuoja 
ną susipratimą, kalbėjo a- , Lankoj šieną grėbdama:— 
pie ponus, kurie ištįsusį . L 
klanus darbininku kraujo! bernells raituzelis 
yra išgėrę. Išjuokė klebo-i J°Ja 8Vetimon, 
ną, peikė vikarą, kad anas i Kaip jos vienas rūpestėlis 
nenori suprasti laiko dva-! Parj°jančio namon‘
sios ir neįsijungia į kury- i Tik milžinkapiai prie kelio 

Miegti dienas ir naktis.

100,000 lietuvių.
Tarp 25,000 ir 

žmonių buvo susispaudę į 
Šv. Petro baziliką kardino
lų iškilmėse. Laikraštinin
kai buvome gal tik kokius 
25 pėdus nuo Popiežiaus. 
Įspūdis nepaprastas: rau
doni kardinolų drabužiai, 
purpuriniai vyskupų, mar
gaspalvės sargybų unifor
mos, žibančios kandeliab-

I Baltijos paukščiai dar su-

nei sesers: kartą nežuvo, tas jau
Žydės ten sodai, ir vyšnios dar jį —

žydės, —
Tik nebus kas šaukia tave var

du.
Mes Baltija į krantą gintarėlį

šviesų, —-----    —---------------------------------- —.——— | avicoif,  

ros, ir ta Mykolo Angelo Tik nebus jau kam nešti dova-i « « « • _į kupolą, kuri milžinišku 
I dydžiu vainikavo popiežių, 
! esantį vidury bažnyčios 
! prie altoriaus, o giedri pie- 
Itų saulė auksu nuliejo vi
sus dalyvius. Kai nešė per 

Paprašiau ba2ili^ šv- Tėv« j“ “5'
į no ja ir taip įtemptai ziu- 

_ pratarė rėJ°’ rodos kiekvieną ma- 
F i to ir visą charakterį per- 

drau-'žve'Kia-

ima, ir labai gerai:
j mūsų minimoji “liaudis” 
nebūtų _______

,vo” turėjusi... Bet,
I
I

i

nų...
Tas iškilmes net “Osser

vatore Romano”, popie
žiaus laikraštis, aprašė.

MAIRONIO RANKRAŠ
TIS ROMOJE

Karo metu daug brangiui
kultūros vertybių buvo is-lT dainavi8as, j^ad jj'įj. 
piesta is muziejų. Vienas| ^,.stume Amer,koje at. 
lietuvis Vilniuje pas žyde- |»udintų visus.1| nusipirko originalų;
rankraštį Maironio “Pa-i ISPANIJOS SOSTINĖJE 
vasario Balsų” ir retą se- Grįždamas lėktuvas pa- 

Bretkūno suko pietų keliu — per Is
paniją. Madrido aerodro-

lietuviškais 
pasipuošusi 
buvau arbatėlėje pas Lo- 
zoraičius. Kad užtraukė 
svečiai “Ilgiausių metų”.

— pratarė po-tus lietuvių, pirmieji Ro-nov®.® knygą 
i mą pasiekę kunigai stoty- P°8tl ą- . . .

— Nepamiršiu to vakaro, >“e, lauke aPle 5-°<X> mlnla- 
- pasakojo Pieža, - kai laikraštininkams buvo su- 
aš su lietuviais studentais ruoštos puikios vaisęs Is 
turėjau rankoje Maironio'"sos kellone? — Madridas 
rankraštį ir iš jo dainavo-'buvo vienintele vieta, kur 
me "Lietuva brangi, mano:“8 gavome tikro miežių 
tėvynė”. Kai buvau užėjęs alau8- PulkrJ ir,
į to vyro kambarį, radau duonos. Tačiau as ne 
jį bevalgant duonos kąs.Įtiek tomis vaišėmis dome- 
nelį, o ant stalo padėtas'įausl- kiek norėjau nuotai-

i

CHI1F HOMAN Firc Officei 
<>f Great Britain is Kathlocn 
Ratcs, 38, abovc. Dūriną 
German bombings of Eng- 
land, shc served as a drivcr 
of ambulanccs and fire vchi- 
rlcs and many times narrow- 
ly cscapcd death. Shc uas a 
regionai officer prior to her 

recent appointmcnt.

I

Henry—

'■_______A * Į
Min. Lozoraitis priminė, 

kad dar niekados žmonijai 
nebuvo tiek pažadėta tei
singumo, kiek šio karo me
tu ir dar niekados Lietuva 
nebuvo 
skriaudų, 
Prisiminė 
šią diktatūrą bei jos suk- 
,tus kelius: 
! — Atstovas D. Britanijos,1 Nors varge, bet kūrybos 
kurioje parlamentas ir as- darbo nepamiršta. Kas 
mens laisvės garantijos sekmadienį jie susirenka, 
veikė jau tais laikais, ka- paskaitos paklauso, ką 
da Rusiją dar civilizavo nors apie Lietuvos praeitį, 
totoriai, turi klausyti prie- literatūrą. Tai padainuoja 
kaistų dėl kitų valstybių lietuviškasai Jan Kiepura

patyrusi tiek 
kiek šiandien, 
ir dar išsiliku-

Ir taip laksto ir kvatojas — 
Kad tai jo visur valia.
Kad nuskurdęs taip artojas. 
Kad toli nuo jo dalia...
O seniau, kaip tėvai mini. 
Dengė smiltis tas miškai.

’ O kalbė- Se*108- augalotos, tiesios.

jo ilgai, kalbėjo karštai, žus ir Jos ~ neapraudotos.

X

šai

kas patirti ir pasileidžiau 
į minią. Užtikau vieną 
Kanadoj gyvenusį ir ang
liškai kalbantį darbininką. 
Jis kalbėjo:
— Kam tas pasaulis ki

šasi į mūsų, ispanų reika
lus. Mes gyvename ramų 
gyvenimą. Kad tie bolše
vikai nedrumstų, mes gra
žiai gyventume. Bet vis
tiek mes laikysimės...

VAKARIENE SU 
SALAZARU

Lisabonos gatvėmis 
žiuodami jautėmės 
New Yorke — namai gra
žūs. maisto pilna, žmonės 
gražiai apsirengę, linksmi. 
Mums paruoštoje vakarie
nėje dalyvavo patsai vy- 
riausis Portugalijos žmo
gus, jų ministeris pirmi-

va- 
kai

•y Ceri Anderson

ninkas Salazaras. Jis pa-! Tiktai pasakoj senelio 
davė ranką kiekvienam j Liūdnai gęsta praeitis... 
laikraštininkui ir... pado-! 
vanojo po butelį gero vy
no.

Naktį praleidome puoš
niajame Estorily. Užbė
gau į jų Casino, kur tiek 
daug žmonių buvo susirin-j 
kę rulete savo 1_ 
bandyti. Damos, 
Susigrūdimas, bet tylu — 
nė žodžio neišgirsi, tik visi 
žiūri, kaip sukasi ratas ir 
kur sustos...
— Puiki buvo kelionė, į- 

domu, ar daug kaštavo?
— Lėktuvui — 1095 dole

riai, toliau — nuskridimas 
į Ncw Yorką, bagažas, 
viešbutis, telegramos laik
raščiui, kitos išlaidos, iš 
viso susidarė kiekvienam 
korespondentui maždaug 
po 2000.00 dolerių, kuriuos 
laikraščiai sumokėjo, — 
pasakojo Stasys Pieža, pa
baigoje pastebėdamas:
— Daug mačiau, daug į- 

spūdžių prisirinkau, bet 
didžiausis džiaugsmas bu
vo grįžus prie savo šeimy
nos.

Jis turi organizacijose 
veiklią žmoną, solistę ir 
keturis vaikučius.

Su savimi jis nešiojasi 
savo vyresniosios fotogra
fiją, su baltu velionu:
— Mia ragazza! Prima 

Comunionc! — pasakė 
taip, kaip sakydavo Ro
moj ją rodydamas, kai no
rėdavo pasakyti, kad tai 
jo mergaitė ir kad ji priė
mė pirmą komuniją.

Dr. J. Pranskis.

Oi. žinau aš vieną kraštą 
i Mūs šalelėn. Lietuvon.
Didį vargą, sunkią naštą
Neša ji diena dienon... —L.G.

ŠV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

i prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Į Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
į Jaskal, C. P. Šių knygučių gali- 
‘ te gauti Darbininko adminis-

binę darbo liaudį... Žino-5 traci joje. Knygutės kaina 15c. 
laimės iš-lma’ kad kas gavo ir Pagy- Su užsakymu Įdėkite į konvertą 

: irimų! Kas galėtų negirdė- 1^c- ir pasiųskite, DARBININ- 
iš_ KAS, 366 W. Broadway, So. 

vaduotojai ir apgynėjai” Boston, Mass. ir tuojau gausite 
raudonajai armijai? Ko-minėtą knygutę.
munistų partija, kaip la-i ----------------  \
blausiai amžiais nukentė-; Mirties nebijo tie, kurių 
jusi partija, taip pat gavo gyvenimas daug vertas, 
iš uoliojo kalbėtoja pagy-‘ Kantas.

vyrai. 4’ ncgnuc
^įii ‘ti *r nedėkoti Lietuvos “iš

I

į

s
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Luncheon Casserole

GZRDE77 LIETUVIU
KOLONOSE ' j

SCRANTON, PA.

ATVYKO PROFESO 
RIAUTI

bei mankštumą rodė. Paskui 
pradėjo burtis į ratą, ir galiaus 

; susikūrė "galinčių klubas”, iš 
kurio ir išaugo dabartinis Atle
tų Klubas. Šios organizacijos

• iniciatoriais buvo. Ant. Mocke
vičius. V. Mačys, ir kiti.

j ’
j Nuo to laiko šis klubas išau
go ir išbujojo. Seniau įsigytą

Pereitą savaimę iš Romos at
vyko Tėvas J. Beleckas. S. J. 
profesoriauti i Scranton Uni
versitetą. Taipgi, tikimasi, kad
šiomis dienomis orlaiviu atvyks nuosavą namą. 539 VVashington 
Tėvas J. Venckus užimti Scran-!Blvd.. išmokėjo, ištaisė ir išto- 
ton Universitete profesoriaus bulino. Čia atletus mokino Juo- 
vietą.

tai-ir kitiems parapijos kimi- kurie iš Rytų ar Vakarų jį ap- 
gams. Tat, dar kartą visiems 
parimusiems ir prisėdėjusiems 
prie šio kilnaus ir gražaus lietu
viško ir katalikiško darbo, lietu
viškas ačiū.

lankė arba prisiuntė 
mo ir linkėjimų korė

suramini- 
ukes.

sveikinaL. Vyčių 29 kuopa
savo narius, Teresę Jasukaitytę

* Muriana|>olio Kolegijos ir Joną Kcniiis, kurie yra susi-
Vadovybė. tarę apsivc.ūi.

BROCKTON, MASS. LOWELL, MASS.

MANCHESTER, N. H
Tėvas Pr. Aukštikalnis. Jėzų- i„ .. ... ... bimanaičro.itas. atvažiuos į Manchesteno j 

Katedros koplyčią vesti trum- 
I>as misijas — balandžio 7-9 d.

Jūsų klebonas prašo visų da-; 
lvvauti ir pasinaudoti misijų' 
malonėmis.

BALTIMORE, MD
ATLETŲ KLUBO 3(1 METŲ

SUKAKTIS

Lie-

PHILADELPHIA PA.

Hnlinn C*ia otlatuc mr»lrir>o llin. 
jzas Milunaitis per daug metų. 
•Čia lavinosi ir žaidė Atletų Klū- 
> bo ristikai. kumštininkai ir 
besketbolininkai. Turėjo daina
vimo praktikas chorui, vedami 

, Praninsko ir kitų.
Komp. Mikas Petrauskas, pro
tarpiais. tarp 1926 ir 1929, su- 
mokino savo "Birutę”. “Užbur
tą Kunigaikštį”. "Šventąją 
Naktį” ir kelis koncertus iš e- 
sančių vietos dainininkų. Lelija 

iGeležiūtė - Bakerckienė moko 
’ “Dainos” Chorą jau penkiolikaI .į metų.1 ;

Dabartinė Klubo valdyba: I
Įjonas Kothe (Krakauskas I. pir-. 
mininkas; M. Kurelaitis. vice-' 

! pirmininkas; Jonas Milinaitis, ,
i protokolų raštininkas; Petras kiams &ros Joe D°wling’s Or*j
I Tribulskis. finansų raštininkas: c^stra.
Kastas Matuliauskas. i... ......
kas ir Klubo gaspadorius.

Šis Klubas politika neužsii
ma. Bet Lietuvos reikalų neuž-Į 

| miršta. Lietuvybės reikalams ši 
organizacija visame gelbsti.

Minima 30 metų sukaktis į-j

Hearty satisfaction and intriguing flavor
Keep the platės pa ui n g for "Seconds"

A million and one things to do today? Serve this one-in-a-million cas
serole dish! Hearty ham and diced potatoes . . . smooth. rich tvhiie 
sauce that's so easy to make to perfection this new way .. . ar.d a new 
•’zip” in tiavor when you add horse-radish. "It’s out of this world,” the 
family vili say.
Once used. this recipe is yours forever—you’U never want to m ak e your 
vhite sauce the old-fashioned, expensive way. One taste of savorv. 
meatv-rich Luncheon Casserole, and it’s a recipe for your "l’arr.ily 
I avorites” f.le. Try it today!

Luncheon Casserole
2 eups milk
2 tabletpoons horse-radi.-h
3 eups eooked potatoes. diced

•2 eups hinn. eut in *--inch
pieeet

4 :i.bk-spoons Spry
4 ta.Me»p<x>n» flour 

teaspoon^ salt 
'•< te*>poon pepper 
• _ te*u>poon paprika

Mėlt Sprv in saucepan; add flour, salt, pepper, and paprika and blend. 
Add milk gradually and cook until thiekened. stirring constantly. Add 
horse-radish to white sauce. Add potatoes and ham to white sauce and 
pour into Spry-c-oated casserole. Bake in moderately hot oven (375’1'.) 
"0-40 minutes. Serves 6-8.
•< fraakfurten or »rieed mett rr.av be sebstituted..

DĖKOJA
Juozas ir Antanina Treinavi- 

čienė, veikėjai, gavo iš Švedijos 
nuo Dianos Varakojytės padė
ką už gautus drabužius.

Kada ėjo drabužių
vajus, pp. Treinavičiai aukojo 
nemažą kiekį drabužių ir įdėjo 
savo adresą. Gavusioji p-lė D. 
Varakojytė prisiuntė jiems 
dėkos laišką.

Balandžio 7 d., šv. Jurgio lie- 
j tuvių par. svetainėje. Salmon ir 
įVenango gatvių įvyks “Card 
: Party”. Pelnas skiriamais Sesu- 
i teras mokytojoms. Kviečiami 
visi dalyvauti.

Liviugstouietis.
—

I PAGERBĖ ĮŽYMU VES 
KĖJĄ IVANAUSKĄ

tau
žo-

rinkimo

NEIMK. N J

pa-

Philadelphia, Pa. Dėka p. Sta
sio Reikausko sumanymui, sek
madieni. kovo 17 d.. Lietuvių 
Muzikaliame name įvyko taip 
vadinama “Grybų Party”. Tik
renybėje, tai buvo šaunus pa-

Aiviros Laiškas
GERB. KLEBONE:

Trūksta žodžių išreikšti 
dėkingumą už visus tiesos
džius, p” sakytus pamoksle sek
madienį, kovo 24-tą dieną. Ne
maža reikėjo tau drąsos išeiti 
viešai ir parodyti šių % dienų 
klaidas. Nelaimė, kad mes silp- • engimas pagerbti ilgametį, uo-
ni žmonės vien tik jausmais gy-Įveikėją, Juozą Ivanauską, 
vename ir kuomet tikrai reika- j ^nbaitinį Lietuvių Muzikalio 

:las gyvenimo atsimuša į mūsų!Namo bendrovės sekretorių, už 
; veidą, tuomet esame prapuolę1-)0 pasidarbavimą lietuvių, Lie- 
|ir nemokame save ginti. Peril-'tuvos ir šios šalies ~ Amerikos

L. Vyčių 29 kuopos mėnesinis gai mes buvome vergais kitų.I Serovei-
susirinkimas įvyko kovo 11 d. Kartais mes manėme, kad turi-' ,<'!0 va^aro programos vedė- 
Dalyvavo daug narių. Išklausy- me tylėti ir nieko nesakyti, pu buvo pats užmanytojas. p. 
ta įvairūs raportai, tarp kurių kuomet mūsų priešai gali mus Stasys Reikauskas.
buvo ir raportas iš apskričio, su- dergti ir, kuomet juos kas nors1 Metinis menminkas-skulpto- 
važiavimo. įvykusio kovo 10 d. užgauna, tuomet jie su di-Įr^us’ P" Karolius Kuligovskis. į- 
Raportą išdavė Pranas Vaškas, džiausiu pasišventimu išeina j; vertindamas Juozą Ivanausko 

i Keliolika narių, garbingai at-' visuomenę su protestais. Ne- ve*k^’ Pa£amino slaptai ii įtei- 
leistų iš karo tarnybos, grįžo į svarbu ar kam patiko tavo nuo-'jam Plahue ą . Debili gi ažų 
veikimą. Visi juos sveikino. Iš- širdūs žodžiai ar ne. Mes, kata-su pritaikintais žodžiais skulp- 
rinktas pasilinksminimų komi- likai džiaugiamės, kad mūsų 'tūriską drožinį, 
tetas, būtent, P-ikardas Lalla- Dvasios Vadas išėjo viešai ir!

Tz-'.»'rio Di’»-cy1/x o LTocni mircirlo raiicn mito c? !

tytė, Alena Pačiuraitė ir Alice Didelis daiktas

New York ir New Jersey ap
skritis planuoja minėti 
gyvavimo 30 metų 
Tam tikslui išrinko 
L. Vyčių 29 kuopą

■ pp. Mae Matulytė ir
■ čiuraitė.

Sekantis L. Vyčių 29 kp. su-,
• sirinkimas įvyks balandžio 8 d. tarnybos garbingai 

Stasys Bartkevičius
|ge).

Veteranas Stasys 
čius, būdamas tarnyboje. Euro- 

ko išklausyti šv. mišių ir pri- poje. labai daug pasitarnavo ir 
Zelioniai, ėmė bendrai šv. Komuniją Švč. išvietintiems lietuviams. Jis 

Skarupskas, Trejybės lietuvių par. bažnyčioj persiųsdavo jų laiškus į Ameri- 
je. Kleb. kun. I. Kelmelis paša-'ką jų giminėms, ir taip pat gi- 
kė gražų pamokslą ir pagyrė minės galėdavo nusiųsti per jį 
Vyčius už jų gražų pasirodymą.!laiškus ir kitokius siuntinius. 
Po pamaldų įvyko bendri pus- Ačiū jam! Livingstonietis.
ryčiai Sheraton viešbuty j.

Petras Podgalskis buvo toast- 
masteriu.

Tarpe kitų iš kitų kolonijų 
dalyvaujančių Vyčių 
Kazys Bason 
Kazys Mockus 
Kearny ir Alena 
Elizabeth.

J. Ambotas $121.00:
Sabulis

, Prel. 
|N.N. $100.00; Kun. P. 

iždinin- ?avasari Atletų Klūbas gimė, $20.00.
pavasarį ir savo 30 metų su-( Po siooo apkavo: 
kaktį švenčia. Rap. & Salma Shimkus. y.

liūnas. Mr. & Mrs. Wm.
Po $5.00 aukavo E. Romis- 

kienė. A. Daltuvienė. F. Vance- 
vičienė. Mrs. Jasinskas. 
teckaitė. J. Levinskas, 

Iš lietuvių katalikų visuome- vinskas. V. Novikienė.

Charles 
A. Gai- 
Kadis.

komi- likai džiaugiamės, kad mūsų
būtent, P.ikardas Lalla- Dvasios Vadas išėjo viešai ir! ^engenLs Danauskas, atsi

jotas Emgle, Ona Kasai- nurodė mūsų priešų žabangas. • dėkodamas p. Kuligov skiui ir 
jei kam iš jau- kitiems, sekmadienį, kovo 24 d. 

tavo žodžiai, isuruošo nedidelį, kuklų baliuką. 
Klebone, tiesa | Dalyviai savo kalbose sveiki- 
viešpatauti! Ar'no P- Juoz4 Ivanauską ir linkė- 

Juozas.;J° iam geriausią sėkmių. Ypa- 
_______ jtingo pažymėjimo užsipelnė p. 

i Igno Lepos kalba. Po to pašok- 
jta lietuviški tautiniai šokiai. 
Į kuriuos grojo jaunas smuiki- 
| ninkas, garbės kapitonas Tadas 
I Kuligovskis. o pianu pritarė 
.pats šeimininkas, p. Juozas Iva-. 
! nauskas.
i

i, r.uolių nepatiko 
Tai mažmožis, 
visuomet turi 
ne T

savo 
sukaktį, 

komitetą, 
atstovaus 

Alena Pa- I 
|

Balandžio 28. šių metų, 
tuvių Amerikos Atletų Klubas 
minės savo 30 metų sukaktį. 
Komitete veikia ir Juozas Ka- 
šinskas ir Vincas Nemura. 
Kvietimų komitete vadovauja
adv. Nadas Rastenis: spaudos' 
— Antanas Miceika.

Trvsdešimts metų atgal, kai 
lietuviai didžiumoj dar buvo tik’ w t-.
nesenai atvykę į šią šalį, čia! vyks balandžio 28 dieną, valan- 
buvo nemažai jaunų, stiprų vy-!dą vakare. Pirma bus pasižmo-’ 
rų. Bet jie buvo ne organizuoti. į nėjimas. paskui vakarieniavi- nes ir ypač iš jos vadų kunigų- Mrs. Povilonis. A. Pateckis. K. 
ir tik pavieniai savo stiprumą1 mas. o po to linksmi šokiai. Šo- klebonų. Marianapolio Kolegija Ambotas. Mr. & Mrs. Kripas.

- ---------- —-—— —---- —■— ----- -— -------  ——— paskutiniu laiku susilaukė žy- Mrs. M. Zaramba $4.00. H. Bart Vyčių 29 kuopos nariai susirin- 
mios paramos per rinkliavas $3.00. 
lietuviškose katalikų parapijose/ Po $2.00 aukavo:

Štai, sekmadienį kovo 24 d.. Skarupskas. K.
Šv. Trejybės par.. Hartford. Stanuliai. Eckel, F. Maryso.
Conn.. kur garbingai klebonau-i Po $1.00 aukavo: J. Buikus. 
ja Prel. Jonas Ambotas. TT. A. Masilionis. Kavaliauskas. 
Marijonų Geradaris ir Rėmėjas. Mickiewicz. Janušauskas. Che- 
sekmingai padaryta rinkliava vinsky. Velickaitė. Brazauskas. 
Marianapolio Kolegijai palaiky- N. Brazauskas. Gaucher, Sta- 

! nulis. Vaičiulis. Antanaitis. Sa- 
High School viekas. Potelunas. Elijošius. Su-

Rinkliava Marianapolio 
Kolegijai

ZION GROVE, PA.

M. Pa-
G. Le-
Mr. &

Metinė Komunija ir Pusryčiai
Sekmadienį, kovo 17 d. L.

Grįžo Iš Karo Tarnybos
Šiomis dienomis grižo iš karo’ 

atleistas ■ 
(Burkeva-

Bartkevi- Ivanauskų Bičiulis.

Į
$/ /I
I

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS I
J ti. Iš viso surinkta $724.50. 

Marianapolio F”’
/ Principai, kun. Juozas Dam- kadolskas. Tvaronaitis. Rakau- 
J brauskas tą darbą sėkmingai at- skas. A. Kadis. Lucas. H. Lucas, 
/ liko. : Bakas. Vicas. Tomas. Novickas,

iz a. • , • .. . .. . . ; Su šia lietuvių katalikų para-'Nakacius. Chase. J. Lucas, Ba-
nyga un 20 pus apių, nedidelio — malda- ma Marianapolio Kolegija tvir- cevičius. Janukevičius. Jocepis, 

knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti. | čiau žiūri į ateitį ir džiaugiasi/Ambrose. Kupstaitis, Redekas 
Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. £ i kad šią mokslo įstaigą mūsų šeima, Kortinaitis. Stankevi-

Užsakymus siųskite: € į katalikiško ji visuomenė, ypač čius. Balvičius. čebatorius. Ka-
J jos dvasios vadai supranta. į- valiauskas. Rėklaitis, G. Bart. 
'‘ vertina ir jai ištiesia paramos Burbulis, Dvylienė. Griginskas. 

ranką. j Mazotas.
Aukotojai Švč. Trejybės par.' Marianapolio Kolegijos vado- 

sekantieji: įvybė nori šia proga iš visos šir-
— '■ — .Įdies visiems nuoširdžiai padėko

ti. o ypač klebonui, Prel. Ambo-

Paruošė Kun. f. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

DARBININKAS \
3G€ West Broadvvay So. Boston 27, Mass. J

Gavėnios Knygutė —
“ŠTAI ŽMOGUS”

Senai Amerikos lietuviai katalikai pageidavo įsigyti 
"Gavėnios Knygutę”, kurios iki šiol neturėjome .bet tą spra
gą užpildė kun. J. Vaitekūnas iš Providence. R. I.. perspaus
dindamas Tėvo V. Mrovinsko. S. J. Gavėnios Knygutę — 
ŠTAI ŽMOGUS, šiai knygutei įvadą parašė, nurodydamas 
kaip ja naudotis. J. E. Vyskupas P. Būėvs. M.I.C.

Kristaus kančios apmąsts-mai taip lengvai ir supranta
mai parašyta, kad gali naudotis seni ir jauni. Knygutė nedidelė — maldaknygės 
formato: 208 pusi.', odos imitacijos apdarais su aukso raidėmis užrašu. Kaina 
tik $2.00. Užsakymus siunčiant nereikia laišką rašyti, tik įdėkite į konvertą ku
poną su $2 00 ir siųskite:

“DARBININKAS”
South Boston 27, Mass.366 West Broadway,

siuomi siunčiu S

vėnios Knygutė”.

ir prašau prisiųsti man egzempliorių "Ga-

Va rdas

Adresas

SHENANDOAH, PA
Dr. ir ponios S. T. Siedlikų 

buvo p. vyresnioji duktė, p. Pranė Sied- 
iš Jeersey City.Tikaitė (Siedlik), kuri uoliai 

iš Harrison- darbuojasi plunksna dėl Lietu- 
Žingelytė iš (vos laisvės .ruošiasi apie Vely

kas (gal po) išvykti į Detroit, 
— Mich.. kur jai siūlomas "Den-

liuDSOlI, MASS
Kunigas E. U. Conroy. klebo

nas šv. Mykolo parapijos, sten
giasi aprūpinti dvasiškai visus 
savo globoje žmones. Jis ret
karčiais užkviečia dvasinėn tal
kon svečius kunigus lietuvius, 
lenkus ir prancūzus. Jis paža
dėjo lietuvi kunigą parkviest! 
Didžiajame Pirmadienį ir Ant
radienį. Hudsono ir apylinkės 
lietuviai yra dėkingi už tai ku
nigui klebonui ir laukia minimų 
dienų.

Šiomis dienomis lankėsi pas tai Technician” darbas.
Vyčius iš Naujos Anglijos p.'; Šia proga paminėsiu, kad į 
M. Norkūnas, L. Vyčių organi- ’ ruošiamą spaudai didžiulę anto- 
zacijos įkūrėjas ir Garbės na- logiją antrašte: “Tribute To 
rys. ir p. L. Švelnis, Naujos Triumph” tilps ir p. Pranės 
Anglijos apskričio pirmininkas. Siedlikaitės du eilėraščiai ant- 

Kazys Vaškas, vytis, kuris ii-, raštėmis: “Petition” ir “Memo- 
gą laiką sirgo, nuoširdžiai dėko- ries”.
ja visiems Vyčiams ir Vytėms.j Siedlikų Bičiulis.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinal dėl visokiu retka'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį
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VIETINES ŽINIOS
6

niai kunigai aiškino žmonėms 
apie šioje bažnyčioje būsimas 
40 valandų atlaidus ir ragino 

Trečiadienį, 7:30 vai. v., bus visus jais pilnai pasinaudoti, 
laikomos Gavėnios ir Šv. Tere- žmonių dvasiniam aptamavi- 
sės Novenos pamaldos. i mui esą užkviesti visi Naujos

Ketvirtadienį 4 vai. p.p., bus An^j°s lietuviai kunigaL 

klausomos vaikų išpažintys. Po' '
to bus laikomos Marijos Vaike- j vyko svarbus susirinkimas,
lių draugijos pamaldos ir susi- Bostono komitetas apvaikščio- 
rinkimas. jimui vas. 16 d., buvo įgaliotas,

7:30 v. v. bus klausomos išpa- viename susirinkime, sušaukti 
žintys suaugusių žmonių prieš visuomeninį susirinkimą ap- 
pirmą mėnesio penktadienį, ir vaikščiojimui liepos 4 d. Ir tas 
40-tę. įtapo padaryta, kovo 29 d., 8:30

.—“J---- 7 . .. vai. vakare.
Pastebėta, kad South Bostone 

įsigyveno įprotis turėti visų lie
tuvių bendrą apvaikščiojimą 
Amerikos Nepriklausomybės 
dienos ir jame reikalauti nepri
klausomybės Lietuvai ir kitoms 
pavergtoms tautoms. Praeitais 

I metais tuomi daug atsiekta 
Lietuvai pagelbos moralinės ir 
medžiaginės, šį metą yra reika
linga dėti didžiausias pastan
gas ir padaryti apvaikščiojimą 
ko pelningiausį pinigais ir pub
likacija.

Siūlyta parsikviesti už prin- 
cipalį kalbėtoją Kongresmoną 
Alvin E. O’Konskį. Jį nespėjus 
gauti, kviesti Kongresmaną Da- 
niel J. Flood. Visi sutiko.

Sekė įnešimai kaip apvaikš
čioti :

1. Laikyti iškilmingas pamal
das, 8:30 v. r., bažnyčioje. Po 
jų paradoje, su benu eiti So. 
Bostono High School salėn iš
klausyti poros valandų tvarkios 

ap- 
val.

ŽINUTES

Penktadienį, 8 vai. r., atsida
rys didžiuliai parapijos metiniai 
Keturias Dešimts Valandų at
laidai, su šv. mišiomis, procesi
ja, litanija ir kitomis maldomis. 
Švenčiausias Sakramentas bus 
įstatytas per tris dienas viešam 
parapijiečių garbinimui.

Per šias tris dienas galima 
gauti visuotinius atlaidus ir 
daug dalinių atlaidų. Tik reikia 
prieiti išpažinties, priimti Šv. 
Komuniją, atlankyti, įstatytą 
garbinimui, švenčiausį Sakra
mentą jr pasimelsti Popiežiaus 
intencijai. Išpažintį galima at
likti dieną prieš 40-tės pradžią. 
Ta viena išpažintimi galima 
gauti pirmo mėnesio penktadie
nio atlaidus, 40-tės atlaidus ir 
Velykinę šv. Komuniją priimti.

Suvažiuos daug kunigų. Vieti-

DAKTARAI

»i TROurbridge 6330

I. RepsHs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Lnman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE. MASS 

<)flao Valandos 2—4 Ir 6—8

'MROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston. Mass 

Office Tai. Sa. Boaton 0648

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Masa
TeL Parkway 1233-W

IŠLEIDO GAVĖNIOS 
KNYGUTĘ

Kujl Jonas Vaitekūnas,
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, Providence, R. I., nuošir
dus “Darbininko" prietelius ir 
rėmėjas. Šiomis dienomis jis iš
leido iš spaudos Gavėnios kny
gutę — “ŠTAI ŽMOGUS”. Ji 
yra sukrauta “Darbininke”. 
Kaina $2.00.

CAEBINiKg^g
MANO MAMA

t
KAS ATSITIKOMISUONIEBIUI TĖVUI 
JONUI BRU2IKU1?Kai važiavo grafas šešetu žirgų, 

Kaštano lopaja baitų ir margų... 
Karietoj aidėjo grafienė laida, 
Ir kaip angelas graži žvelgė pro 

šydą.
O ten šalę kelio sėdėjo prasta-—

■ Ligonė, lopuota, vargšė elgeta... 
Nulenkusi gaivą, paskendus 

maldoj:
Kad duonos kąsnelis man būtų 

burnoj.
“Ei, vaikiūkšti, eikš!” — pamo

jo ranka
Grafienės liesutė graži ir menka 

. “Paimsiu aš tave prie žirgų į 
stonią: —,

Turėsi tu ut mamą ir po
nią.”

Ištyso elgetos kaulėtas glėbys, 
Sužibo akyse baimės žiburys... 
Ir malda nutrūko, užkirto žo

džius,
O man žvilgsniai bėgo: kur mū

sų sodžius!
“Pažiūrėk ta senė jau tikrai 

baisi...”
Išklydo grafienei žodeliai laisvi, 
Bet man auksu virto

sena —
O širdis kuždėjo: “Čia mano 

Mama;” “N. L.”

Staiga, jo įdomių laiškų eilė nu-- 
trūko! Tačiau kiti T.T. Jėzuitai 
tremtinystėje puošia “ŽVAIGŽ
DĘ“ savo nepaprastais straips

niais.
“ŽVAIGŽDĖS” kaina — $1.00 

metams.
“žvaigždės” Administracija 

488 E. Seventr St.,
So. Boston 27, Mass.

PARSIDUODA — South Bos
tone, Vinton St., 11-kos kamba- 

jrių namas su visais įrengimais. 
(Galima būt naudotis 1—2— ar 
i 3 šeimynom. 4 kambariai tušti 
■dėl pirkėjo įsikraustymo. Gera 
! proga jauniems veteranams. 
Metinės rendos $594.00. Kaina 
žema $3500. Kreipkitės — 

Dover Realty Co.,
850 Dorchester Avė., 

Talbot 8437.
EINAR HANSEN,

įžymus smuikininkas, Boston Symphony Orkestros 
narys, gros Lietuvių Darbininkų radio koncerte, gegu
žės - May 19 dieną, 3:30 vai. po pietų, JORDAN HALL, 
Bostone. Jis yra danų kilmės ir vienas įžymiausių 
smuikininkų, grojęs Europoje ir šiame krašte. Apie jį

Washingtono, Mass. valstybės 
ir Bostono miesto didi pareigū
nai. Iš to didžiausia Lietuvai 
moralė parama, o gal ir mate- 
rialės rastųsi gerai paplanavus. 

Prieš šį įnešimą kyla skirtin
gų minčių: i

A. Lietuviai suorganizuos. 
Kitos tautos paims vadovybės 
vadžias. Lietuviai bus į šalį nu
stumti. Ir Lietuva negaus jo
kios naudos šios darbuotės.

B. Nemaišyti Bill of Rights 
organizacijos vardą. Jis visuo
menei nėra žinomas. Gali kilti 
suklaidinimų.

C. Rengti vieniems lietuviams. 
Tai geriausiai .

4. Ketvirtas įnešimas reikala
vo Bostono lietuviams laikyti 
išvažiavimą Romuvos Parke, 
Brocktone.

5. Laikyti visos Naujos Ang
lijos išvažiavimą Brockton Fair 
Grounds.

Prieš šiuos du įnešimu kažku
rie priešinosi. Būk išvažiavimas 
bei piknikas netaip tinka liepos 
4 d. dvasiai. Nepastato mūsų 
tikslą didingame ir rimtame 
tone.

6. Apvaikščiojimą laikyti tik 
po stogu. Tas duoda svarbos 
kalboms, rezoliucijoms ir visam 
apvaikščiojimui. Taipgi bus ap
sisaugojimas nuo blogo oro ir 
bereikalingų lėšų.

7. Jei rengti tik pikniką, tai 
galima rengti jį ne liepos 4 d., 
bet kitu laiku. Tuomet nebus 
paliesti kiti 
parengimai.

8. Laikyti 
čioje masinį 
Boston High School salėje ir po 
pietų išvažiavimą, Romuvos 
parke.

Išrinkta valdyba. Visi ragina-

mi buvo galvoti apie būdus tin- Serge Koussevitzky, Boston Symphony Orkestros kon- wa^a a a e —wa j -J
čio jimui. Ir turėti sekamą vi-,
suomenės
d., 8:30 vai. vak., 1
salėje, W. 5th St. Lauksime.

4 duktorius, yra šiaip pasakęs:
susirinkimą, bai. 12 i Emar Hansen is an excellent vioiinist, with

bažnytinėje a finished technique and a beautif ui tone. In every way 
he is a perfect artist.”

— Ludwig Juht, kontrabasas virtuozas, yra estų kil-
BALF skyriaus, So. Boston. mės. Jis yra jau grojęs mūsų koncerte 1944 m. Šįmet 

raštininkė prašo pridėti prie p. Juht pasižadėjo groti lietuviškus liaudies ir klasiš- 
mezgėjų sąrašo ir p. Adelės Ke- ’ ’
šienės vardą.

REIKALINGAS patarnauto
jas (counter-man) lietuvių val
gykloje — Strand Cafe, 374 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass. 
Geras darbas ir atlyginimas. 
Užėję, klauskite Vinco Tautvai- 
šos arba Kazimiero Pociaus.

NAUJI DRĄSUMAI
Karo Nukentėjusioms

Vyriški, moteriški ir vaikams. La
bai žemoms kainoms. 20% nuolai
da tiems, kurie atneš šio skelbimo 
iškarpą. Ateikite ir pamatykite 
mūsų bargenus.

THE BABGAIN OUTLETS 
1939 Washington St., Rosbury 

715 Dudley St., Uphams Comer, 
Dorchester, Mass.

kus kūrinius.
Artistas Viktoras Benderis jau prisiuntė savo 

programą. Jis dainuos daugiausia lietuviškas liaudies 
dainas. Jis yra įžymus dainininkas, turįs nepaprastai 
gražų ir švelnų tenoro balsą. Mes galime didžiuotis, 
kad turime tokius dainininkus, kokiuo yra Viktoras 
Benderis. Mes pakvietėme ir kitataučius dalyvauti 
programoje, nes tikimės turėti nemažai kitataučių 
_______ __________ j visus patenkinti, o tuo pačiu 
mes parodysime, jog yra ir lietuvių įžymių artistų.

Kviečiame visus jau dabar užsisakyti koncerto

VYČIAI TALKON
Ketvirtadienį, kovo 28 d., 

m., į talką kun. P. M. Jurui, jo 
tvarkomam Kultūrinio Institu- Į 
to Archyvan pnbuvo visa eile koncerte. Tad norime 
vietinių vyčių, kuriuos teikėsi! 
maloniai pakviesti p-lė Felicija j 
Grendelytė,

Š.
i L _ _
į ir gyvos programos. Visą 
vaikščiojimą baigti apie 12 
dieną.

2. Bandyti suorganizuoti 
šas pamaldas ir po jų trumpas 
prakalbas su dainomis, Colum- 
bus parke, So. Bostone, ar kur 
kitur ore.

3. Suorganizuoti apvaikščio ji- 
mą iš visų pavergtų tautų. Jei 
norima jis galėtų būti vadovy
bėje Bill of Rights organizaci
jos. Šis visų okupuotų tautų 

I apvaikščio  jimas galėtų būti 
formoje didžiulės parados arba 
formoje viešų didingų pamaldų. 
Pamaldos galėtų gal būti 
Braves Field arba Fenway 
Field. Po pamaldų būtų viena 
ar dvi įdomios prakalbos. Ne
būtų per sunku iš jų simpati- 
zatorių suorganizuoti minią iš 
50 tūkstančių. Jų tarpe rastųsi,

vie-

L. Vyčių Centro tikietų. Kainos: $1.20, $1.80 ir $2.40, priskaitant val- 
fin.^ raštininkė. Dalyvavo Ange- dįįos taksas. Tikietų galima gauti “Darbininko” admi- 

Petraitis, nistracijoje, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass., ir 
Stephen J. kitus tikietų pardavėjus.

la Mason, Virginia
Frances Kleponiss,
Contons, Jr., veteranas, A1-į Kviečiame visus atvykti ir pripildyti Jordan Hali 
phonse Grabol, veteranas, John įr įuo parodyti kitataučiams, kad mes lietuviai brangi- 
Waygan, Vera Zuns, Vincent name kitų tautų, ypač mažųjų artistus. Apie šį kon-

Kviečiame visus atvykti ir pripildyti Jordan Hali

I

išvažiavimai bei

Casper's Beauty Salon Į pamaldas bažny- 
susirinkimą So.

JEWELRY and GIFTS

738 8C 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — TeLSOU4U5

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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į

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS. Savininkai.

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Waygan, Vera Zuris, Vincent j “ - ' ~ ' - -- -
Jakmauh ir Regina Glineckytė. certą rašys visa anglų spauda. Taigi svarbu, kad mes 

Kun. P. M. Juras didžiai įver- gausiai pasirodytume.
tino vyčių didelį pasidarbavimą,
ir išaiškinęs archyvo tikslą iri 
naudą, širdingai dėkojo jauni
mui už talką.

VETERANAMS PAGALBA

LANKĖSI
Penktadienį lankėsi Mrs. Ve- 

ronica De Yeso - Gumauskiūtė. 
Atsilankymo proga savo mamy
tės Evos Gumauskienės vardu 
aukojo $1.00 kalendoriaus fon
dui.

Draugijų Valdybų Adresai
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Dujų Skausmai? Aitru
mas? Galvą Skaudą? 
nuo vidurių užkietėjimo

Nekentek šių skausmų! Palengvink• Nekentek šių skausmų: Palengvink 
sau ūmai, maloniai. Kramtyk Feen- 
a-mint, apsaldintą kramtomą gumą 
vidurių liuosavimui. Turįs tuos padus 
daugelio daktarų užrašomus vaistus. 
Milijonai jį naudoja. Im
kite kaip nurodyta ir vėl 
jausitės puikiai. Pabandy
kite jį!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SŲC.

Pirmininkė — Eva Markai ene.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė, 

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
8 VVinfield St., So. Boston. Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė. 
29 Gould 8L, W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona StanlUliūte, 

177 West 7th St.. So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas. 

11 Springer St., So. Boston, Mass.
Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos snHje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

■MMMMIMtaMBąB!

Klausimas — Daug vete- “sponsor”. Tokis “spon- 
ranų klausia, ar gali par- sor” turi parašyti laišką, 
sitraukti merginas iš Ang- kuriame paduota jo (jos) 
lijos, Prancūzijos ar Itali- pilnas vardas ir adresas, 
jos, tikslu apsivesti? kaip ilgai toje vietoje gy-

Atsakymas — Paprastai, vena, kur dirba, kokį dar- 
tokiuose atsitikimuose A- bą dirba, kiek algos gauna, 

1 merikos pilietis turi būti vardą ir adresą darbdavio. 
Privalo pranešti kiek pini
gų turi bankoje ir bankos 
vardą, po laišku pasirašy
ti prie notaro ir turi būti 
notarizuotas. Reikia gauti 
pranešimą nuo darbdavio ( 
;ir bankos kaslink kiek pi- 
į nigų uždirba ir kiek pinigų 
j turi bankoje. Tie praneši- 
Įmai turi būti notarizuoti. 
Reikia tą viską pasiųsti] 
jaunąjai, su patarimu, kad 
ji nuneštų į arčiausią Ame
rikos konsulą ir paduotų 
'prašymą dėl leidimo va
žiuoti į Jung. Valstybes.

I

SULLIVAN'S. Ine.
125 SUMMEB ST.,

LIB 0138 BOSTON, MASS. 
MEN’S CLOTHIERS 

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai 
Siuts. Coats. Sport Jackets, Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

“JOE” CASSERLY, 
69 G Street, Tel. ŠOU 2896

*

%

So. BosteflhmitMreC®.
Visoki baldai, lovos, matras&i 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

3801/z West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORIAI

♦

%

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkes

258 We$t Broadmy,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, į 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- į 
nę. ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

• v

Maloniam palengvi
nimui bandyk ti 
tvarų, nauja patik
rinta būda atliuo- 
«uot paprasta atr6- 
nu K?la. Tik uždek 
viena Johnnon’s 
BACK PI.ASTKRI 
ant pat skaudamos 

jo palen g v a vaistaivietos. Švelnūs ______ ___ ______
STLIM? jum nugam. sujudina kraujo 
apytaka, sklaido jo pntvtnima. lengvi
na skausmą. Šilta multino priedanga 
laiko šilima viduj, šaltį lauke — duoda 
nuolatinę atramą — Jautiesi puikiai I 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

GREIT PALENGVINA
ŽIAURIĄ

*V JONO EV BL PAŠALPINP' 
ORAUGIJOS VALDYBA .

Pirmininkas — Juozas švagždyv
601 6th 8L, So. Boston, Mass.

Vlce-Plrmininkas — Pranas Tulelku
702 E. 5th St, So. Boston. Mass

Prot Ra£L — Jonas GUneckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mase

Fln Rašt Aleksandras Ivaška
640 K. 8ixth St, So. Boston, Mase

užninku,—Stasys K. Griganavičiue 
699 E. Seventh St., So. Boston. Mass

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvay. So. Boston. Mase 

Draugija laiko susuinKimua kas tn
čtą sekmadienį kiekvieno mėnesi- 
2 v«L po pietų. Parapijos sal* 
<«t F. 7Wi St. Rnstnn Mase

jZiuou j jung. v aisty Dės. 
■Paprastai, tik gavimas vie-j 
į rm •* 4- !»««*/> 4-i Ir/J z-v :

'h-hH.eiu BACK PIASHR

UHtakyMte Tanike Pas Mus
Pristotam geriausį tanikę 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Gultai Irilngton Mass.

T«l. Dedham 1304-W
PRANAS GBROLSKIS, Namų Tel. Dedham U0f-R

tos ant laivo trukdo jauno
sios atvykimą. Kitaip nėra 
kliūčių.

Klausimas — Ar darbda- 
vis priverstas grąžinti ve
teranui jo seną darbą?

Atsakymas — Reikalau
jama, kad veteranas gautų j 
savo senąjį darbą, arba ki-i 
tą lygų tam darbą, jeigu' 
tas veteranas tinkamas] 
tokiam darbui, ir jis priva
lo paduoti aplikaciją į 90 
dienų po jo arba jos paliuo- 
savimo.

Puhlic Kelations Bureau 
CATHOUC WAR VFTERANS 

Empire Statė Ruilding 
New York, N. Y.

«

f

1

«

» 
a

1

ZALETSKAS
FUNERAL M OME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MAM

O. A. Zatetskas, F. E. Zalststoas 
Oratoriai Ir Balaamuatajal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
KepiyMa tarnautom Nykai 

NOTART PUBUC 
Tat aou Bastau 0616

ŠOU BeatenMM
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Ant U Ino stovėjau. 
Paka’ rėn žiūrėjau. 
Kur p. ’lkas bernelių 
Lankoj šieną piovė. 
Lanko i šieną piovė. 
Dalgeliai švytravo, 
O mano bernelis 
Į karą išjojo.
Ant kalno stovėjo. 
Pakalnėn žiūrėjo. 
Kur pulkas mergelių 
Lankoj šieną grėbė. 
Lanko i šieną grėbė. 
Grėblelius švytravo. 
O mano bernelis 
Toli išvažiavo.
Nedėlios rvtelį 
Žiūriu pro langelį. 
Ar nepamatysiu 
Sugrįžtant bernelį.

nėjo vidurin pir-i
iI

Įant kalno stovė jau

I 
gaitėmis nuvedė į pirkią, i 
Jaunoįi 
kios, bet vaikščiojo pasie-

. - -- niai ir sėdosi užstalėje,,sveteliai suio- . . . . / ’!z. v„. vienok ant to suolo, ant
kurio jaunasis sėdėjo. Tuo
kart dieveris ėmė lėkštę,! 
padėjo ant jos rūtų vaini-į 
kelį, apdengtą balta skepe-l 
ta. ir įdavė didžiajai pa-į 
mergei — arba pirmajai 
jaunosios draugei, kuri 

5 priėmusi vainikėlį prisegė 
’ ant jaunosios galvos. Dar 

atsegusi savo vainiką ati
davė dieveriui.

(Tęsinys) (
“Negi kviestų šitų svete-1 

lių pilnas kiemas prijojo! 
Ko gi šitie i 
jo? Ar ugnelės imtų ar ke
lelio klaustų? Yra mano 
seselė ugnelei paduoti, yra 
mano broliukas keleliui 
parodyt. Negi užkėlei, tė
veli. kiemelio vartelių, gal 
ir šitie sveteliai būtų kitu 
keliu nujoję,” ir t. t.

Piršlys su Domininku į- 
ėjusiu nevaikščiojo vidury 
triobos. bet pasieniais, pa
skiau įsirangę už stalo ir 
sėdosi vyriausioj vietoje, Beregint išėjo jaunosios 
tai yra kertėje ant suolo, motina iš kamaros ir davė 
Tuojau šlapelis prigožęs piršliui ir visiems drau- 
stiklą sušuko: gams jaunojo dovanas ar-

“Sveikas, piršleli!” ba baltą skepetą. Dominin-
Išgėres vėl pripylė ir da- kui įdavė taipgi baltą ske- 

vė piršliui. Tas išgėręs pri- petą. kurioje buvo įvytur- įyte 
pylė stiklą savo °—
kurio visą 
ir sušuko:

4*4

ka — motinėle”.
Išgėręs davė savojo vyno 

po stiklą tėvui ir motinai. 
Tiem dviem išgėrus, pirš- ir broliai jaunosios!” 
lys su stikleliu ir buteliu Jaunasis taipgi užgėrė 
ėjo į klėtį. tėvą, motiną ir giminę jau-1

Atradęs apsigobusias nosios. Dar jaunajai ir 
mergaites, capt užgavo kiekvienam iš jos giminai- 1 
pirštu vieną mergaitę ir čių davė po šešias dešimtis 
tarė: skatikų. Domicėlė, priėmu-

“Sveika, martele!” si tas dovanas, sėdėjo už
Bet nepataikė ant jauno- stalo ir aičiojo, tarydama: 

sies: užgauta mergaitė ai- “Negi gerk, motinyte, 
čiojo, tarydama: šitų svetelių alučio; pa-

“Aš dar nesuverpiau ir kaks mano jaunuolytės 
neišaudžiau drobelės, aš gailių ašarėlių; negi imk, 
nesuklojau kraitelio, kubi- motinyte, šito vargelio do- mano miela motinyte; 
laitis mano užrakintas, bet 
tuščias!” Aš IŠEISIU

Tuojau piršlys užgavo 
kitą, bet vėl nepataikė ant 
tikrosios. Ta vėl aičiojo, 
tarydama:

“Dar motinėlė nedavė 
man linelių, nedavė vilne
lių, neišaudžiau drapanė
lių, ai bėda man. bėda, 
nieks manęs nerėdo!” 

Trečia užgauta buvo jau
noji: bet ta branginosi, ne-' 
norėjo atsidengti; kad pir-| 
slys ėmė jai už rankos, ji! 
traukė ir sakė:

“Išlupk tą pirštelį šalta 
rankele: yra mano tėvelis 
auklėtojėlis, yra mano mo-į 
tinėlė gimdytojėlė, negi 
gersiu ša1 to gėrimėlio der-; 
vos tau.re’ę. negi imk šalta: 
rankele už baltų rankelių.! 
Yra mano tėvelis auklėto
jėlis...”

Tuojau atėjo Šlapelis, ė- 
mė Domicėlę už rankos ir 
pragydęs Marija, būk pa
garbinta, su visomis mer-

j I
I

vanėlių, neparduok, moti- 
„ , didžiam vargeliui

gėrimo, tas žiupsnis rūtų. Bere- manęs jaunuolytės/ 
verpelę turėjo, gint piršlys vienoj rankoje

turėdamas lėkštę, balta’ Negerkit, sesutės, ir ne

v •

sveikas — tėveli, svei- skepeta apdengtą, antroj skirkit manęs jaunuolytės j......

I
i

- stiklelį, sušuko: nuo savo pulkelio ir nuo
“Sveikas — tėvai, sveika žalių rūtelių.
- motin, sveikos — sesers Negerkit, broliukai, šitųNegerkit, broliukai, šitų 

svetelių alučio.
Negi priimkit visi dova

nėlių nuo šitų svetelių.”
Atbuvę tas apeigas, visi 

sėdo už stalo ir valgė, tik
tai jaunasis su jaunąja 
nieko neragavo, nes norėjo 
ant tuščios širdies priimti 
sakramentą moterystės. 
Užkandai pasibaigus, jau
noji puolė po kojų motinai 
ir sakė:

“Palaimink pirmiausiai,

■' . . - •
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Lietuvos praeities paminklas — Didinga Kėdainių, kunigaikščių Radvilų 
pilis. Ji pergyveno daug tamsių ir šviesių Lietuvos padangėje dienelių...

Ant
<
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jrenl»"mis vims ir nriV^’e 

»*» H f i k njU'fn rTlf-
vi-o Kr’Sl^”S

nakti nei Baltras rAi 
>o žmona *'^rr,’e"ojc» Jis 
noramia krūtine sėdėio 
ant lovos krašto, rūkė 
n voke no n” n k ės i” 
sniaudė žnmėn, o ji drėg
nomis akimis, klūpėdama 

į lar^p K,asirčmi’-
jsi. kalcio rožančių. T n°t 
[rvH Baltras truputi už- 
’ snūdo. Vos tik pasigirdo 
.pirmutiniai vieversėlio dai- 
Į neles garsai, Baltro žmona 
(užsimetė skarute ir išbėgo

• 1 V • 1 — Jnrie krvžiaus. Bebėgdama 
, ii nuolat žen^noiosi ir 

šventus maldos 
Prisiartinus n*”'e 
pažvelgė aukš-

Tą pati sekmadieni nu-
* * 1 zs. O* •   • X. * 1

Aš išeisiu ant kalno. 
Pažiūrėsiu į jūrą. 
Kur vanduo liūliuoja, 
Levendrėlės siūbuoja.
Žiūriu skęsta bernelis 
Ir jo bėras žirgelis. 
Gelbėkis, berneli. 
Skandyk bėrą žirgelį.
Pastatysiu stainelę. 
Užauginsiu žirgelį. — 
Bus žirgelis kitas, 
O bernelis tik šitas.
Aš išeisiu ant kalno. 
Pažiūrėsiu į jūrą.
Kur vanduo liūliuoja. 
Levendrėlės siūbuoja.
Žiūriu skęsta mergelė 
Ir jos žalia rūtelė. 
Gelbėkis, mergele. 
Skanldink žalią rūtelę.
Aš aptversiu darželį. 
Aš pasėsiu rūtelę. 
Bus rūtelė kita.
O mergelė tik šita.

i Palaimink, tėveli, mano 
! augintojėli;

Palaiminkite, sesutės, su 
kuriomis žalias rūteles ne
šiojau.

j Palaiminkite, broliukai, 
kurie šitoj dienelėj, šitam 
pulkelyje būsit.

(Bus daugiau)

Tėviškės vyšnyne ilgesių priskyniau; 
Atminčiai roželę gražią nuraškiau... 
Mažoj koplytėlėj maldų prisipyniau, — 
Ir sudie tėvynei brangiai pasakiau.
Ant bangų man akys išpynė jos grožį. 
Ilgesys nutįso ant jūros kasų...
Ašaroms suvilgiau išsivežtą rožę, 
Kad ji nesuvystą tarp lapų sausų.
Nešė laivas, nešė nuo šlamančių girių, 
Gėlėtos pievelės išnyko ir dingo.
Bangos šniokštė, ūžė, kalnais, kloniais niro, 
O mano roželė mirtyje sustingo.
Nes palikau sūnų perone prie mūro, 
Mojavo skarelę ašarėlėms merktą.
Jo siluetėlis bangose man niuro, 
Primena tą naktį, mūs abiejų verktą.
Ir grįžti, vėl grįžti man širdis suskato! 
O vilnys kalnuotos vis šėlo, vis dūko. 
Tik dabar širdužė jau pilnai suprato, 
Kad mano glėbyje tik jo vieno trūko.
Ir bangų verpetai nunešė man viską... 
Išplėšė man širdį, išplėšė vaikelį...
Dabar ašarėlė akyse man tviska, 
Už jį vis bučiuoju bent mažą roželę.

Marija Aukštaitė.

PAVOGTAS KRYŽIUS
— Pastatytum kryžių, 

pamatytum, kaip imtų vis
kas kitaip klotis, — neda
vė širmaitienė Baltrui ra-

pirko Širma’t s geležinę, 
'mkeliuotą Kristaus kan
čią ir tik prieš pat kunigo 
atTražiavima pfsargiai pri

ekale prie kryžiaus.
■ Kunigas su kamža, stula’ 

vaini- 
gražų !ry-

nuolat 
Vartojo 
žodžius, 
kryžiaus 
tvn ir... sukniubo po jo ka
mienu. Ji apglėbė rankom 
kieta, numelsvintą medį ir 
verkė, verkė...

Baltras staiga krūntelė- 
i io ir nubudo. Pro langą 
! skverbėsi silpnučiai ryt
mečio šviesos ruoželiai. Jis 
apsižvelgė. Žmonos nebu
vo nei lovoje nei kambary
je. Jis pakilo ir pažvelgė 
pro langą. Toli, gale lauko, 
prie baluojančio vieškelio, 
matėsi krvžiaus siluetas, 

• o šalia jo kažkoks kupstas, 
j Suprato. Tai jo žmona. 

‘ Krūtinėj užsidegė žaibai.
- Į Griebė kirvį ir be kepurės, 

išdraikytais plaukais išnė- 
rė pro duris. Iš tolo jis iš
girdo žmonos kūkčioji
mus. Dusdamas, kaip gar
vežys, pribėgo prie kry
žiaus. Žmona pakėlė akis į 
vyrą ir pašoko nuo žemės. 
Kaip katė puola ant pelės, 
taip ji puolė ant vyro pa- 

į mačius jį kirviu užsimo
jant ant kryžiaus.

— Nekirsi!.. Ne, pagone! 
— sušuko.

— Ka??? Traukis!—tar
si įsiutęs jautis sušniokštė 
jis.
— Nekirsi! Supranti? Jei 

paliesi, nukris tau rankos, 
kaip mukai! Jis pašventin- 
tas! Ne tau su Dievu ko
voti...

Baltras akimirksni su-

! apsivilkęs šlakste 
Įkais apipintą 
žiu, kalbėjo maldas.

— Trakšt, trakšt! Bumbt, 
bumbt! — ir kunigui be
kalbant lotyniškas mal
das, dvi baltos, nikeliuotos 
mūkos rankos nukrito po 
kunigo kojom. Baltras ir 
žmona stovėjo kaip perkū
no trenkti ir baltomis aki
mis žiūrėjo vienas į kitą. 
Kunigas pažvelgė į kryžių, 
pažvelgė į nukritusias ran
kas, paskui į aplink susto
jusius ir baigė šventinti. 
Pagaliau tarė Širmaičiui:
— Ar jau neatsargiai ka

lei, ar ką? O gal nuo sau
lės? Prikalsi naują, svei
ką mūką!

Kai išvažiavo kunigas ir . . žv,1(rterė,o j k
kraipydami galvas mvaik- g kg Kristaus kan
čioje žmones neramusigia tesilaikg tik už koi 
širmaitis pasuke arki, ir nikeiiUotos nuleista
nuvažiavo j Paginus tre-! lva Kristaus mūkos at- 
cios krvziui mukos nu-; . • «_ - ,.. ,. Isimuse zaruoiancio dan-nirkti. Issirmko pačią di-i „„„j™,, " o. . . T . gaus raudonumas. Atrodė,džiausią ir storiausią tvir-. -r,,. . T- . . i įtarsi, muka kruvina butų,.tos geležies Kristaus kan-lA - ie k£
cią Apžiurėjo, išmėgino^ kamieno gulėjo dvi 
rankas - geros. ne.nePa-'nulūžę, pervertais delnais 

.našu, kad stora geležis g*;. Kristaus rankos... Pažiū. 
šiandien nupirksiu fctanidferio vakarą iš Baltras ir nuleido kir- 

miestelio suaižęs Širmai-1 . Dirmiefi skaistūs
Moteris nuėjo palengva tis pristatė prie kryžiaus tmečio salllės spindu- 

- ■_____________Įlaiptus, nuėmė nulaužtom iSrindo B u- Ba]t.
ras Širmaitis vedėsi rau
dančią žmoną namo.

# £

Kiti gal ir žmonės gvve- 
na šiandie Mauliu sodžiu
je. kurs net ir į vienkie
mius išsiskirstes. bot ir 
dabar dar palinkęs, iš pa
vogto ąžuolo padaryta s 
kryžius su beranke Kris
taus mūka ir kalbingai 
primena praeinančiam ar 
nravažiuojančiam kelei
viui Dievo įsakymą —“Ne
vok!”.

? — skubiai— Kodėl gi? — 
paklausė Baltras.

— Kokia mūka, pažvelk! 
Baltras pakėlė, akis į 

jmūką... Kristaus kančia 
į tesilaikė prikalta už kojų,

kviesti kunigą kleboną 
kryžiui pašventinti. Tur
guje nupirko žalvario mū-

. _ ---------------------------- ką ir trimis ilgais vinimis o abi rankos nutrukusios
mybės; — anava Blinda... pritvirtino prie kryžiaus.!ir nukritusios žemėn.
nugaišo viena karvė, kita Buvo jau vėlus šeštadienio
karvė, vilkas tris ėriukus vakaras. ____ _ _____ ___
papiovė, — pastatė .kry-j Sekmadienio rytas buvo kaldamas, turbūt, numu-.lėtų nulūžti, 

.žiu, tuoj ėmė viskas kitaip labai saulėtas ir skaistus.!šiau. f 
klotis; arba Lapienius... Baltras, vesdamas dobilie-!kitą mūką.

, tas vėl... susirgo boba: juk non arklius, pažiūrėjo į L
tik žiopčioja,_ žiopčioja. dailų» melsvą, saulėj spin- bažnyčion.

— Tiek tos bėdos — atsa
kė neramus Baltras, —

V •

Thotisands of foreign boru brides of American servicemen nou are 
cominr to the l'nited Statės to join their husbar.ds. Red Cross workere 
Ūke charge of the ‘ bride ships’ ” playroome, passing out toys, helpinf 
eootbe weary children and relieving the madbers. The happy 
mot her in this picture came from EngiinJ. wea bound for Detroit.

į Vos išsikapstė... praslinko dintį kryžių. Pasididžiavi- 
vos pora mėnesių, jau jai mo jausmas nuslinko jo 
vėl širdį tranko... “Pastra- galva. Bet pasididžiavimo 
jino” diedas kryžių — vi- jausmą nuvijo kažkokia 

neramybė, keistas dingte- 
lėjimas širdin “vogtas”... i 
Baltras užšėrė arkliams, o 
kai šie pradėjo risčia bėg
ti, neramumas buvo jau 
išnykęs. Jis supančiojo ar
klius ir susimąstę ėjo na
mų link. Iš kamino tiesiai 
aukštyn kilo melsvi dū
mai. — A, tai žmona bus 
užkūrusi krosnį ir blynus 
kepa — mąstė Baltras. Iš 
tolo jis vėl išvydo savo 
kryžių. — Bet kas ten, ko
kia moteris šalia jo stovi? 
Baltras ėjo artyn, o mote
ris vis stovėjo ir žiūrėjo, 
užvertusi galvą į kryžių. 
Prisiartinęs prie kryžiaus 
ir pasisveikinęs nepažįs
tamąją '

’ — Ką, ar gražus kryžius? 
Šiandie jį šventinsime!
— Kunigas jo nešven

tins! — piktai tarė mote
ris. j

Monumentas Akmeninis
sas ligas kaip ranka atė
mė. Jau trys metai boba 
sveika, kaip krienas.

Nusibodo Širmaičiui zau- 
nijimai, ir gaila kirsti me
džio. Kažkas lyg sušnibž
dėjo į ausi: “O kam val
diškas miškas? Jame yra 
puikių ąžuolų. Valdžia ta
ve jau tiek kartų nusteke- 

imkno... nenuodėmė.. 
kaip atlyginimą...”

Nuvažiavo į mišką, pa
kirto nužiūrėtą puikiausią 
ąžuolą, parsinešė jį namo 
ir nutarė, nuobliavo iš jo 
didelį, aukštą kryžių. Net 
melsva spalva nutepė.

Stebėjosi Baltro kaimy
nai, kad toks gobšus žmo
gus kaip Širmaitis nepa
gailėjo pinigų tokiam ą- 
žuolui pirkti...

j Sekmadienį po pietų 
1 Baltras Širmaitis ryžosi

O sunku, sunku, širdis plyšta; 
Sudužo mano arfa.
Ir atminimo rožė vysta; 
Drebu kaip kviečio varpa.
Jau mirė mano baltos dienos; 
Su lapais jos nukrito.
Širdį apsupo grubiu plienu, 
Rožė į kryžių virto.
Veržiausi jūroms kiek galėjau — 
Gyvenimu plačiuoju.
Trūkdama arfa suskambėjo, 
Kam rožę vis bučiuoju.
O, neplasnokie, širdies are, 
Grabe sparnai neišsities. 
Vinis į dangtį jau suvarė — 
Žiaurus likimas be širdies.
Ak, neplasnok, nurimk, užmik, 
Užmik, kaip miega amžiai. 
Griuvėsy arfų pasilik, 
Nes laimę jau sulaužė.
Sulaužė laikas cikloninis; 
Kruša ir lietūs barė.
Štai monumentas akmeninis — 
Iš širdies pasidarė.

Marija Aukštaitė.
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Rūtų darželis prie lietuvio namelio...




